тенденции

Новости при
оборудването
за производство
на пластмасови
опаковки
Индустрията за опаковане на хранителни стоки заема близо една пета от нетните приходи
от пластмасовата промишленост
Разработват се софтуерни продукти, които опростяват програмирането на операциите
на оборудването
Иновациите в автоматизацията за производство на опаковки обхващат множество аспекти - от интуитивното управление до роботизираните системи

П

олимерните материали се използват в редица големи промишлени сектори като химическата индустрия, производството на опаковки,
автомобилостроенето и др. Безбройните приложения на този вид
материал се дължат на няколко ключови негови характеристики като
лекота и улеснена обработка в сравнение с металите и керамиката.
Друга уникална особеност на полимерите е лесното смесване и свързване с други елементи (растителни или
синтетични влакна, метали, керамика), за да се получи композитен или
хибриден материал, като по този
начин се разширява спектърът на
приложения. В сегмента на опаковките тази практика е особено често
срещана, тъй като чрез прилагането
й се моделират и подсилват физикохимичните и механични свойства на
материала, за да се произведе изцяло
нов продукт с необходимите характеристики за производството на
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конкретен тип опаковъчно изделие.
В промишлеността тези материали се използват като решение, съчетаващо добрите механични свойства с лекота и устойчивост на
корозия. Въпреки противоречията
около тези материали, повечето от
тях се получават чрез процеси, при
които се използват като суровина
петрол и газ, т.е. невъзобновяеми
източници. Следователно се полагат
много усилия за получаване на устойчиви полимери.

Видове пластмаси,
използвани в
опаковъчната индустрия
Въпреки че асортиментът от
опаковки включва много видове промишлени пластмаси, индустрията за
опаковане на хранителни стоки, например в САЩ, заема почти една
пета от нетните приходи от пластмасовата промишленост, където
се влагат основно полиетилен терефталат (PET), полиетилен с висока плътност (HDPE), поливинилхлорид

(PVC), полиетилен с ниска плътност
(LDPE), полипропилен (PP) и полистирол (PS) като основни компоненти на
обикновените пластмасови опаковки
за храни. През 1988 г. пластмасовата индустрия започва да прилага
използването на кодиране за идентифициране на полимерните смоли за
всеки вид пластмаса, за да насочи
потребителите кои видове пластмаси могат да се рециклират и кои не,
както и да даде информация за различните свойства според състава на
пластмасата.
Всяка пластмасова опаковка се
използва по определен начин в зависимост от своите свойства. PET
пластмасите демонстрират много
добри характеристики по отношение на сила на опън и граница на провлачване, както и прозрачност след
обработка, но се топят много лесно, което ги прави идеално средство
за съхранение на студени продукти,
като същевременно не се осъществява химическо взаимодействие с продукта.
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HDPE се използва за непрозрачни
контейнери или бутилки, където също
е необходим издръжлив и здрав материал, но не е необходима прозрачност.
PVC най-често се използва за прозрачни пластмасови опаковки поради ниските разходи и разтегливост, както
и това, че подлежи на лесна обработка чрез екструдиране до оформяне на
листове. LDPE се използва за торби
за съхранение, тъй като е евтин материал и има голям капацитет на
разтегливост, както и отлични бариерни свойства. PP се използва в
твърди контейнери като бебешки
бутилки, чаши и купички поради своите високи якостни свойства, въпреки че е малко по-скъп материал в сравнение с другите пластмаси. PS намира приложение в контейнери от стиропор, както и за производство на
тарелки, които изискват твърда
форма или устойчивост на топлина.
Въпреки че тези материали осигуряват защита и съхраняват продуктите, често липсват както механични,
така и бариерни свойства и осигуряват минимална опора за предотвратяване на щети.
За удовлетворяване на нуждите
на кръговото производство много
изследователи вече осъществяват
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успешни разработки на обещаващи
производствени технологии, с които
в бъдеще да може да се произвеждат
полимери от възобновяеми източници. Това са така наречените „устойчиви полимери“. Полихидроксиалканоатите (PHA) и полилактидът (PLA)
са някои примери за биополимери,
като последните имат добри механични свойства и ниска цена. Въпреки негативите, полимерите и техните композитни и хибридни производни допринасят много за поддържането на качеството на човешкия
живот. В опаковъчния сектор използването на полимери е от основно
значение за гарантиране на качеството на продуктите и процесите.
Поради тези причини иновациите в
технологиите и оборудването за
производство на пластмасови опаковъчни изделия е постоянна област
на интерес за производители и развойни екипи.

Съвременни технологии и
оборудване
Първичната пластмасова опаковка, която е в пряк контакт с продукта, най-често представлява полимерен филм с дебелина между 10 µm и
250 µm и зависи от фактори като
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трайност, непропускливост и устойчивост на химикали. Целулозните
материали имат основна функция да
структурират опаковката, като й
придават различни форми, които
улесняват боравенето, подреждането и транспортирането, като
същевременно теглото на опаковката се запазва малко. Повърхността
е подходяща за различни видове и
качество на печат. Комбинацията на
целулоза с конвенционални или биополимери (произведени от възобновяеми източници) води до подобрени
повърхностни покрития и функционални свойства. Това допринася за
осигуряване на характеристиките на
пропускливост на водни пари, мазнини и газове, освен че подобрява уплътняването на опаковката, когато се
изисква херметичност.
Ламинирането е сложен процес на
свързване на няколко слоя от едни и
същи или различни материали. Съвременните ламинатори изпълняват
множество стъпки за производството на крайния опаковъчен материал.
Процесът на ламиниране може да се
извършва при няколко конфигурации
според вида на оборудването – ролка върху ролка, отрез върху отрез и
отрез върху сглобен пластмасов или
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метален носител (3D). В ламинатора фолиата се свързват посредством специални лепила, предназначени за производството на гъвкави
опаковки, за да се образува нов композитен материал – при скорост на
машината от 300 или повече метра
в минута. Изборът на правилното
лепило е от решаващо значение за
производството на безопасни ламинати и за постигане на желаните
качества на една опаковка – устойчивост при пълнене, бариерни свойства и механична якост.
Има четири основни метода за
ламиниране – чрез лепила на водна
основа или друг разтворител, който
изисква изпаряване на ламинирания
носител, за да се свържат основите;
чрез термопластично покритие, което изисква топлина и натиск за
ламиниране; чрез екструдиране, при
което слой разтопена пластмаса се
нанася върху движещ се целулозен
лист или филм; и чрез горещо разтапяне, което се различава от екструдирането по това, че се извършва
при по-ниска температура с восъци
и вещества с по-ниска температура
на топене.
Когато методът за ламиниране
включва нанасяне на лепила, при
свързването на материалите трябва да се използва достатъчно количество такива. Материалите трябва да са съвместими, тъй като доброто взаимодействие е особено важно за полимерите, които имат ниско повърхностно напрежение и отблъскват лепилото. Този проблем се
преодолява, като се извърши повърхностна обработка с цел увеличаване
на повърхностното напрежение. По-
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пулярна технология е прилагане на
електрически разряди, модифициращи еднакво полимерната повърхност. Разрядът генерира реактивни
окислители като озон, кислородни
радикали или кислородни атоми, отговарящи за овлажняването на
повърхността, като по този начин
се улеснява адхезията.
При процеса на екструдиране полимерният материал под формата
на гранули, ленти, прах и други се
подава към екструдера през бункер.
Изходният материал бива предварително смесван с добавки, които подобряват специфични характеристики на полимера. След това материалът се транспортира по шнеков
механизъм и с прилагане на налягане
се прекарва през формоващата матрица, превръщайки се в непрекъснат
полимерен продукт. За нуждите на
опаковъчната индустрия екструдерите най-често се използват за производство на фолиа и за ламиниране
на многослойни композитни материали, в състава на които участват и
полимерни слоеве. Нагревателните
елементи над корпуса разтапят полимера. Температурата на материала се контролира от термодвойки.
Изходният продукт, напускащ матрицата, се охлажда чрез обдухване с
въздух или с водна баня.
Екструдирането на полимери (за
разлика от екструдирането на метали) е непрекъснат процес, който
продължава, докато се подава суровина. Екструдирането се използва
главно за термопласти, но еластомерите и термореактивните полимери също могат да бъдат екструдирани. В този случай омрежването

се формира по време на нагряване и
топене на материала в екструдера.
Екструдираните термопластични
продукти могат да бъдат допълнително оформени чрез методите на
термоформоването.
Производството на пластмасово
фолио за продукти като чанти за
пазаруване и покрития се постига с
машини за екструдиране с раздуване на фолиото. Процесът е идентичен с конвенционалното екструдиране на полимери, описано по-горе, до
етапа на преминаване през матрицата. За раздуването се използват
три основни типа матрици –
пръстеновидна (или кръстосана глава), тип „паяк“ и спирална.
Пръстеновидните матрици имат
най-опростена конструкция и при
тях полимерната стопилка се насочва по напречното сечение на матрицата, преди да излезе от нея. Често
се получава неравномерен поток.
Матриците тип „паяк“ са снабдени
с един центриран дорник, прикрепен
към външния пръстен на матрицата.
Потокът при този тип матрица е
по-равномерен в сравнение с пръстеновидните матрици, но в структурата на полимера се получават линии, които отслабват филма. Спиралните матрици имат най-сложна конструкция, но затова пък решават
проблемите, налични при предходните два типа.
Преди да напусне матрицата,
стопилката се охлажда до определена температура, за да се постигне
пластифициране на материала в
тръбовидна форма. Следващата
стъпка е разширяване на диаметъра
на тръбната заготовка чрез прилагане на въздух под налягане, изтегляне и навиване на ролки, като същевременно полимерът се разтяга по
дължина и по напречна посока. По
този начин филмът се изтънява и
молекулните вериги на полимера се
изравняват.
Термоформоването е производствен процес, при който пластмасовият листов материал или филм (при
по-малки сечения) се нагрява до температура, при която става податлив
на пластично формоване. След това
материалът се разпъва във или върху
матрица, излишните краища се изрязват и се охлажда, за да се втвърди
в завършената си форма.
Има две основни категории продукти на термоформоването – изделия с дебелина по-малка от 1,5 mm,
при които изходният полимер найчесто се подава от ролка или екст-
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рудер. Изделията, произведени чрез
тънкомерно валцовано или екструдирано термоформоване са предимно
твърди или полутвърди опаковки за
еднократна употреба, използвани в
хранително-вкусовата индустрия,
както и опаковки за медицински изделия и др. При листове с дебелина
над 3 mm доскоро подаването на изходния материал се извършваше
ръчно, но съвременното оборудване
предлага автоматизирани системи
за подаване на вече нарязана до крайни размери заготовка.

Иновации в оборудването
за полимерни опаковки
Производителите на опаковки за
бързообортни стоки търсят термоформовъчни машини, които да се
отличават с експлоатационна издръжливост и дълготрайност, да са
съвместими и да позволяват синхронизация с голям набор от допълнителни устройства и аксесоари, да позволяват неограничени възможности за
персонализация и да реализират
бърза възвръщаемост на инвестициите. През последните години оборудването за термоформоване се е развило значително в посока подобряване именно на тези съществени за
клиентите характеристики. Съвременните машини са снабдени с модулна конструкция, като така машината удовлетворява широк набор от
производствени нужди, приспособява
се за работа с всякакъв тип матрици и вариращи скорости на производство. По този начин модерните
термоформоващи машини се превръщат в многофункционално високопроизводително оборудване.
Съвременните системи за безопасност са свързани с HMI интерфейса,
благодарение на което всеки потенциален риск или опасност бива открит своевременно и работата на
машината бива преустановена безопасно, след което се активира услуга за дистанционна поддръжка, което съкращава времето за реакция.
Моделите по-висок клас предлагат и
технологични допълнения, които в
още по-голяма степен улесняват и
ускоряват производствените процеси, в това число автоматизирани
интегрирани системи за изрязване
на формованото изделие и други.
Иновациите в автоматизацията
за производство на опаковки обхващат голям кръг от аспекти – от
интуитивното управление до роботизираните системи за производство, конвейерни и други решения за
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транспортиране, автоматично регулиране на параметрите на опаковките, системи за машинно зрение, сервосистеми и други.
Новите сервозадвижвания например се фокусират върху осигуряване
на удобство на работа, точност на
позициониране, широк регулируем
скоростен обхват и прецизна динамична характеристика.
Набляга се на plug-and-play съвместимостта. Опростеното свързване
с двигатели от различни модели и
интуитивният интерфейс улесняват интеграцията и настройката на
устройството. Хибриден конектор
с оптимален дизайн позволява безпроблемно свързване с двигател с
единичен кабел. Многоядрени контролери позволяват управление на сервозадвижванията чрез единична интегрална схема, бързо адаптират
промените в натоварването спрямо
променящите се скорост и позиция.
За подобряване на мерките за безопасност се предлагат системи за
мониторинг на движението (Safe
Motion Monitor – SMM).
С прилагането на Ethernet базирани вентилни острови се осъществява максимална ефективност на контрола на пневматичните операции
на високоскоростно производствено
оборудване, като конвейерни линии
например. Системните сензори,
свързани към захранването, използват индустриален интерфейс IO-Link
за комуникация, така че да се осигури непрекъснатост на измерванията
и предаване на поток от диагностична и статистическа информация. За
да се определи дали произвежданите
пластмасови изделия отговарят на
зададените изисквания, на изхода на
линията може да бъдат инсталирани устройства за визуална проверка
като баркод четец или система за
машинно зрение.
Предизвикателствата за производителите на пластмасови опаковки
включват недостиг на работна ръка,
ограничено пространство при увеличаване на производствения капацитет и необходимост от подобряване на ефективността. Последните
изследвания сочат, че 15% от всички приложения на колаборативни роботи през 2020 г. са свързани с инжекционно формоване, като автоматизиране на задачи, например поставяне на материалите в матрици и
движещи се части при процесите,
последващи формоването.
Тези задачи изискват голяма повторяемост, сложни движения и
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спазване на точни ъгли, което прави използването на шестоосни роботи изключително подходящ метод. Възможността коботите да
работят съвместно с персонала и
да бъдат инсталирани върху или до
шприц машината, без да е необходима реорганизация, може да спести
ценно пространство. Модерните
шприц машини вече се предлагат с
интегриран специализиран интерфейс за инжекционно формоване,
чрез който се свързват с широк
набор колаборативни роботи. Интерфейсът осигурява на производителите възможност да настроят,
програмират и контролират целия
цикъл чрез функция за обучение на
кобота. Заедно с адаптивното позициониране и допълнителните степени на свобода, в сравнение с традиционните декартови роботи,
пред едно производство се разкриват изключително широки възможности за подобряване на ефективността.
Друга тенденция в развитието на
автоматизацията за опаковъчната
индустрия е разработката на софтуерни продукти, които да опростяват програмирането на операциите.
Водещи производители постигат
това чрез използване на програмируеми логически контролери (PLC).
По този начин отпада необходимостта операторите да овладяват
специфични индустриални езици за
програмиране на роботите, а директно въвеждат операцията в стандартен програмируем логически контролер. Софтуерът може да управлява няколко робота и позициониращи устройства едновременно. Контролерът на робота използва кинематични алгоритми за управление
на движението. Това решение също
така елиминира излишните електрически интерфейси и консолидира
хардуера, като по този начин оптимизира заеманата площ и опростява функциите за безопасност.
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Висока гъвкавост на зареждане
с Masterplat Plus LP на Robopac
Masterplat Plus LP на Robopac, ексклузивен партньор от Италия (Сан
Марино) на Maва Индустриал, е вертикална машина за опаковане със
стреч фолио С НИСЪК ПРОФИЛ-LP
BASEMENT. Операторът може да осъ-

КЪСА РАМПА

ществи достъп от всяка страна и да
натовари машината с транспалетна
количка чрез подходяща рампа или с
помощта на мотокар. Машината Ви
гарантира висока надеждност благодарение на качеството на новата патентована система за въртене на
диска, по-добра патентована систе-

ма за колелцата, 4 нива на опън. Спестявате време и пространство благодарение на намалените размери на
новите рампи:
• Къса рампа - за зареждане на
товара с помощта на ръчна транспалетна количка;
• Рампа 270°- опционална окомплектовка с рампа за зареждане/разтоварване с помощта на ръчна
транспалетна количка;
Masterplat Plus LP има голям дисплей
и висока гъвкавост на зареждане благодарение на възможността за достъп от всички страни. R-Connect
системата за мониторинг позволява пълен контрол върху работата на
машината.
Комбинацията между висока производителност, компактен дизайн и
усъвършенствана технология прави
Masterplat Plus LP абсолютен лидер в
своя сектор.
Всички функционални детайли, точният избор на материали и софту-

РАМПА 270 0

ерна архитектура са гаранция, че
машините на Robopac са конкурентни на пазара.

www.mavaindustrial.com

Иновативни материали и
нанотехнологии за зелено
бъдеще на опаковъчния бранш
Фирма Старс Трейдинг предлага високотехнологични решения и консумативи
за индустриално опаковане. Като доказан
надежден партньор и доставчик Старс
Трейдинг държи на персоналното отношение и добрата партньорска комуникация. Голяма част от новите клиенти се
доверяват на фирмата по препоръка на
дългогодишни други такива.
Компанията поддържа постоянни
складови наличности на конкурентните
цени, което позволява и максимално кратки срокове за реакция. Залага на ориентация към клиента, като се стреми да предложи качествено опаковане, съобразено с
конкретната необходимост. Екипът на
Старс Трейдинг търси най-доброто решение, което да удовлетвори клиентите
дори извън продуктовото портфолио.
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Фирмата предоставя професионални
консултации за най-практичните методи и консумативи за опаковане. Предлага
иновативни продукти за оптимална производителност, като високотехнологични фолиа за палетизиране многослойни
ултратънки NANO стреч фолиа. NANO
стреч фолиото има 31 слоя и се произвежда по уникална технология. В комбинация
с подходяща машина за опаковане тези
фолиа могат да бъдат предварително
разпънати до над 300%, като така осигуряват по-стабилна опаковка на много подобра цена, генерират над 50% по-малко
отпадъци и допринасят за опазването на
околната среда.
Мисията, която Старс Трейдинг поставя пред себе си и в която насърчава
клиентите си да се включат, е значител-

но намаляване на количеството използвани опаковъчни материали при същата
или по-добра осигуреност на товарите.
Фирмата предлага решения, които обосновават инвестицията и реализират
дългосрочни спестявания. Стремежът й
е да следва новостите и трендовете на
бранша, доверявайки се на нови опаковъчни наноматериали, разработени със силна екологична насоченост. Използването
им доказано намалява наполовина количествата на изхвърляните от фирмите
отпадъци.
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Секторен анализ на производството
на пластмаси в България по данни
от 2021 г. от IndustryInform
Навременният достъп до качествена и изчерпателна информация е критичен за вземането на
правилни решения. В областта на индустриалното развитие бързото получаване на такава информация позволява оптимално взаимодействие
между заинтересовани звена в процеса на производство и пласмент на произведена продукция,
привличане на инвестиции, коопериране. Качествената информация за индустриалното развитие
се основава на разнообразни фактори, които се базират на естеството на производствените, изследователските, търговските и комуникационните процеси в него.

Защо IndustryInform?
IndustryInform е иновативна услуга (Data-As AService), опростяваща начина, по който собственици, мениджъри и производители получават данни за индустрията и развиват своя бизнес. През
IndustryInform те могат да се информират за интересни възможности за оптимизиране и разрастване на бизнеса си, като пестят ценно лично и
бизнес време и повишават ефективността и производителността си, в същото време намалявайки разходите за качествена, професионална информация.
Ежемесечните доклади на IndustryInform, посветени на различен сектор от българската индустрия, се базират на информация от сигурни източници, като например държавни агенции, международни организации, консултантски фирми и
браншови асоциации.

ята на производството на пластмаси в България.
IndustryInform предлага и обобщен доклад, който съдържа само част от информацията за производството на пластмаси в България - териториално разпределение на отраслите в страната,
брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Пластмаси,
брой на заетите лица по области, идентификация
и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на
сектора, обособяващ икономическите дейности,
които се числят в категорията на производство
на пластмаси в България.
Поръчайте доклада или се абонирайте за услугата на: www.industryinform.com - Доклади
IndustryInform е бранд на Мозайка ЕООД.

Актуална информация за
производството на пластмаси
Докладът за производството на пластмаси в
България от май 2021 г. се основава на данни от
Търговския регистър, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от април и май 2021 г. Той
включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл,
градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен
преглед на предприятията докладът съдържа и
структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категори-
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Продукти за
автоматизация
и дигитализация
в опаковъчния
сектор
Съвременните средства за автоматизация позволяват на модулен принцип (чрез входноизходни интерфейси) към опаковъчните линии лесно и бързо да се добавят различни функционални модули
Модерните цехове в бранша все по-масово инвестират в различни сензорни технологии,
измервателни средства, човеко-машинни интерфейси и устройства за контрол на движението, за да постигнат ефективно управление на цялостния процес
С помощта на усъвършенстван софтуер за управление роботизираните системи могат
проактивно да осъществяват мониторинг на опаковъчните процеси и незабавно да се адаптират към промени в работните параметри

З

а да отговори на изискванията
на четвъртата индустриална революция за по-динамично, устойчиво и
интелигентно производство, опаковъчната промишленост постепенно се трансформира във все повисокотехнологичен отрасъл с помощта на средствата за автоматизация и дигитализация. В сегмента навлиза богат спектър от иновативни решения за оптимизиране
на ефективността, гъвкавостта и
производителността, включително
сензори, роботика, телеметрия,
човеко-машинни интерфейси, ИКТ,
платформи за киберсигурност, мониторинг и контрол, управление на
движението и т. н.
В допълнение към стриктните
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изисквания по отношение на качество и проследимост в концепцията
за Industry 4.0, налице са и строги
стандарти по линия на сигурността
и безопасността. Автоматизацията
и роботизацията поначало се въвеждат именно, за да освободят човека
от тежките, опасни и повторяеми
задачи в опаковъчния сектор. В допълнение се постига и значителна оптимизация на оперативните разходи в дългосрочен план. И макар съвременните високоавтоматизирани
машини и линии за пакетиране да са
в пъти по-умни, продуктивни и интуитивни за управление в сравнение с
предшествениците си от преди няколко десетилетия, модерният свят
не спира да поставя нови и все посериозни предизвикателства пред
отрасъла. С непрекъснатите про-

цеси на глобализация и нарастване на населението на планетата
към безупречното продуктово качество и високата производствена ефективност на оборудването
в сегмента се добавят и изисквания за устойчивост, екологосъобразност и икономия на суровини и
ресурси. Така възниква още поново поколение автоматизирано и
роботизирано опаковъчно оборудване, снабдено с по-интелигентни
сензори, усъвършенствано машинно зрение и подобрени софтуерни
възможности, изкуствен интелект, периферни изчислителни
способности и опции за облачна
свързаност, което да покрие
стандартите на дигиталните
фабрики в началото на третото
десетилетие на XXI в.
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Роля на средствата за
автоматизация
За да се оползотвори целият наличен потенциал на оборудването в
един опаковъчен цех, експертите
препоръчват всички процеси и етапи да бъдат интегрирани в единна
система. С помощта на модерните
и надеждни информационни и комуникационни технологии, които конституират внедряването на
Industry 4.0, опаковъчните машини
могат да бъдат свързани помежду
си, както и към ERP/MOM платформа, и управлявани ефективно и централизирано. Интегрираните средства за мониторинг на състоянието и енергиен мениджмънт в такива платформи спомагат за допълнителна оптимизация на енергийната
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ефективност и експлоатационните
разходи, повишавайки рентабилността на опаковъчните процеси. Сред
останалите налични възможности
на интегрираните платформи са измервателните технологии и инструментите за моделиране и симулация, които позволяват гъвкав и плавен опаковъчен процес от началната до крайната му точка. Автоматизираните линии за пакетиране с
дигитализирано управление могат
да пълнят различни по съдържание,
големина, форма и материал опаковки и контейнери, да ги затварят или
запечатват, етикетират и маркират с необходимата информация
напълно самостоятелно, без нужда
от човешка намеса.
Опаковъчното оборудване от

ПАКЕТИРАНЕ И СКЛАДОВА ТЕХНИКА

ново поколение позволява на предприятията в сегмента да имплементират решения за интелигентно пакетиране и да реализират редица конкурентни предимства. Машините
от този усъвършенстван клас са
информационно и комуникационно
опосредствани, разполагат с възможности за мрежова свързаност,
мониторинг и диагностика в реално
време и в прогнозен план, оборудвани са с модерни технологии за безопасност и позволяват бърза и лесна
интеграция в съществуваща опаковъчна платформа. С помощта на
автоматизирани пакетажни решения компаниите в отрасъла могат да
оптимизират производителността
и ефективността на бизнеса си, своевременно да се адаптират към ди-
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намични промени в пазарното търсене, включително към разширяване на
продуктовите асортименти, въвеждане на нови разфасовки на съществуващи артикули и т. н. Автоматизацията помага на предприятията да компенсират и негативните
ефекти от застаряващата или неквалифицирана работна сила, както
и да редуцират сложността на опаковъчните процеси, тяхната
продължителност и оперативните
разходи.
Опаковъчната индустрия до голяма степен е зависима от времетраенето на работните цикли. Капацитетът на една пакетажна линия,
измерван например в брой опаковани единици за минута, изисква бързи
и мощни системи за управление и
съответните мрежови комуникации,
които да обезпечат надеждната им
работа. Друг важен аспект е тясната интеграция между отделните
машини и линии и безупречната синхронизация на дейността им.
Съвременните средства за автоматизация позволяват на модулен
принцип (чрез входно-изходни интерфейси) към опаковъчните линии лесно и бързо да се добавят различни
функционални модули. Повишаването
степента на автономност на оборудването позволява и по-икономичната му работа, като е важно същевременно да се осигури и безкомпромисната му безопасност. Най-общо,
дигитализацията в пакетирането се
въвежда на три нива – при системите за първично, вторично и третично опаковане. В първия случай (особено в ХВП), машините са в директен
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контакт с пакетираните продукти
и често изискват специален санитарен дизайн и специфични процедури
за почистване и стерилизация. Целта е осигуряване на максимална скорост и производителност в съчетание с максимална достъпност на
оборудването, което на практика
означава минимални престои и
прекъсвания.
На фаза вторично пакетиране
редуцирането на престоите е от
още по-ключово значение, а гъвкавостта се осигурява посредством
съвременни средства за комуникация
и свързаност. Безопасността се
обезпечава с помощта на различни
устройства, включително сензори,
релета и превключватели за работен режим. В края на опаковъчната
линия, където обикновено се извършва палетизиране, водещ приоритет е ефективността. Сигурността на персонала и оборудването се
гарантира например посредством
светлинни бариери и портали. В случай на неизправност пък се разчита
на интелигентни решения за диагностика и визуализация, които асистират на операторите и техническите екипи в процеса по идентифициране, локализиране и отстраняване
на проблема.

Технологични
възможности
Повечето пакетажни линии функционират в интеграция с цялостния
производствен процес на даден продукт, като обикновено са разположени в края му. Обикновено се залага на
бързи автоматизирани пълначни

станции в комбинация с високофункционални затварящи или запечатващи автомати, етикетиращи и маркиращи системи, автоматични палетизиращи механизми и устройства
за третично опаковане със стреч
фолио. Важно е да се гарантира бързина и надеждност на отделните задачи, както и сигурност и стабилност
на финално пакетирания продукт с
цел обезпечаване на последващата
му безопасност по време на транспортните, складови и дистрибуционни дейности.
Модерните цехове в бранша все
по-масово инвестират в различни
сензорни технологии, измервателни
средства, човеко-машинни интерфейси и устройства за контрол на
движението, за да постигнат ефективно управление на цялостния процес. Благодарение на Internet of Things
(IoT) сензорите и полевите устройства придобиват интелигентни
функции, които позволяват на опаковъчното оборудване да „опознава“,
„разбира“ и „взаимодейства“ с обектите в работната среда. За разлика от сензорните технологии от
предишно поколение, впрегнати основно в събирането на данни и генерирането на прости информационни
масиви с цел елементарно вземане
на решения, умните съвременни сензорни решения днес могат още да
обработват, интерпретират и преобразуват в ценен бизнес актив
събраната информация, за да осигурят автономното функциониране на
интелигентните опаковъчни машини. Тази технология не просто подобрява ефективността на процесите,
но разкрива възможности и за изцяло нови приложения в областта на
комуникациите от типа „машинакъм-машина“, „машина-към-инфраструктура“ и „машина-към-оператор“, налагайки дигитализацията
като основна и единствена посока на
развитие в сегмента през настоящото десетилетие.
Сред водещите технологични
тенденции в бранша в контекста на
Industry 4.0 е и изкуственият интелект, който също допринася значително за масовото популяризиране
на умните опаковъчни решения. Освен в дейности като сортиране,
етикетиране, подготовка за рециклиране (в кръговите производства)
и складова автоматизация, AI базираните платформи и машинното
обучение намират отлично приложение във визуалната инспекция. Освен
с усъвършенствана процесорна мощ,
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интелигентните AI системи за опаковъчната промишленост все по-често разполагат и с инструменти за
триизмерна визуализация, които позволяват прецизна инспекция, надзор
на пакетажните процеси, точно позициониране на продуктите и етикетите и изрядни процедури по качествен контрол.
В допълнение към IoT и AI на помощ
на предприятията в отрасъла идват
и други иновативни технологии като
облачните изчисления, радиочестотната идентификация, машинно-четимата маркировка, технологиите за
обработка на големи обеми данни
(Big Data), Bluetooth, електронните
средства за комуникация в близкото
поле (NFC) и т. н. Така освен процесите по пакетиране самите опаковки
могат да станат интелигентни по
своята същност. Всеки един продукт
в умна опаковка може да бъде още
по-лесно проследяван по време на
жизнения му цикъл, осигурявайки както на крайния потребител, така и
на производителя добавена стойност в множество аспекти.

Роботизация на отрасъла
Модерните изцяло автоматизирани опаковъчни машини в повечето
случаи могат да бъдат класифицирани като пакетажни роботи. Техните
основни функции са да намалят времетраенето на опаковъчния процес,
да разширят капацитета му (по
отношение на повторяемост, товароносимост), да подобрят точността и безопасността му и да реализират икономии от разходи за труд.
Според тяхното приложение роботите в опаковъчната промишленост могат да бъдат pick-and-place
(pick-and-pack) системи, позициониращи, подреждащи и сортиращи роботи, пълначни и пакетажни автомати, палетизатори и т. н. Спрямо
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клиентския отрасъл на пазара са
достъпни специализирани решения
за: хранително-вкусовата промишленост, производството на напитки,
фармацевтичната, козметичната и
химическата индустрия, електрониката, логистиката, складовата дейност и дистрибуцията и др. Що се
отнася до технологията за захващане, най-популярни са моделите крайни устройства тип щипки или челюсти и вакуумните грипери.
Актуално маркетингово проучване прогнозира, че пазарът на роботизирани решения за опаковъчната
индустрия ще се разширява устойчиво в периода до 2027 г., отчитайки комбиниран годишен темп на растеж от над 14%. Водещи клиентски сегменти, според пазарните анализатори, ще са ХВП и производството на напитки, тъй като в тези
сектори роботизацията води до найсериозни икономии на разходи в
дългосрочен план чрез повишаване на
ефективността, редуциране загубите на суровини и ресурси и т. н.
Пандемията от коронавирус също
е сред двигателите на растеж за
този пазар, тъй като все повече
компании в двата бранша са склонни
да инвестират в модерни средства
за автоматизация, които покриват
новите по-строги хигиенни изисква-
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ния към индустрията. По отношение
на технологията за захващане, найтърсени в ХВП са моделите с вакуумни хващачи, които позволяват
ефективно и деликатно манипулиране с крехки хранителни продукти
като яйца, печива, плодове и зеленчуци и др.
В зависимост от нивата на организация на опаковъчните процеси в
една фабрика производителите могат да изберат да инвестират в
множество отделни машини или в
обща интегрирана линия. Палетизиращите роботи обикновено се интегрират в края на процеса, като
могат да бъдат и самостоятелни
работни станции. Колкото по-голяма
по мащаб е пакетажната линия, толкова повече потенциал за автоматизация е налице, като все по-търсени
стават т. нар. мултифункционални
опаковъчни роботи, които изпълняват последователно няколко задачи.
Една типова конфигурация на автоматизирана пакетираща линия с няколко отделни процеса включва например автоматизирана система за
запечатване на вторичните опаковки, шестосен робот за подреждане
(стековане) на готовите единици и
тяхното последващо палетизиране,
а също и мобилен робот или самонасочващо се автономно превозно
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средство (AGV), което да транспортира опакованите палети към следващата точка.
Т. нар „picking-and-packing“ процеси,
при които е необходимо повдигането на различни обекти и поставянето им в опаковъчен контейнер, са
сред пакетажните операции, които
изцяло подлежат на роботизиране.
При наличието на разнородни (по
големина, форма, структура, твърдост и т. н.) продукти, с които роботът или манипулаторът трябва
да боравят, е препоръчително да се
избере специален мултифункционален хващач, който да позволи ефективното и надеждното им захващане. Вакуумните грипери с многофункционален дизайн на вендузите са
сред най-търсените решения за такива приложения.
Роботизирано оборудване може да
се добави не само в края на опаковъчния процес, но и в началните му
етапи. Депалетизиращи роботи, автомати за отваряне на вторични
контейнери и опаковки, товарни,
позициониращи и други обслужващи
автоматизирани системи намират
широко приложение в подготовката
на основните продукти, които подлежат на последваща вторична преработка, пълнене, запечатване, етикетиране, палетизиране и увиване
със стреч фолио.

Пазарни иновации
Сред най-интересните и иновативни разработки на пазара на автоматизирано опаковъчно оборудване са цялостните роботизирани
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линии за палетизиране и депалетизиране, които с помощта на софтуер с интелигентни функции могат
напълно автономно да обработват
различни опаковки и контейнери с
различни схеми на подреждане и да
ги поставят директно на система
от модулни конвейерни ленти, които да ги придвижат към следващата станция на пакетиращата линия.
Транспортните ленти са специално
проектирани да работят както с
унифицирани опаковъчни единици,
така и с нестабилни стекове или
нестандартни обекти. Мониторингът, управлението и визуализацията на цялостния процес се извършват посредством специализиран за приложението HMI терминал
със сензорен екран, който позволява още бърза диагностика на проблеми в реално време и разполага с множество допълнителни функции за регулиране на скоростта, посоката,
натоварването на системата от
конвейери и работата на роботите.
Новост на пазара е и специализираният софтуер за роботизирани
приложения, с чиято помощ вече не е
необходимо да се изучават сложни и
специфични езици за програмиране на
опаковъчни роботи. Софтуерните
пакети от този тип позволяват на
операторите да въведат желаните
последователности от операции
чрез стандартен програмируем логически контролер в единна програмна
среда. На принципа на „add-on“ функционалността към базовата версия
на софтуера могат да бъдат добавя-

ни различни модули с инструменти
в зависимост от приложението на
робота.
С помощта на усъвършенстван
софтуер за управление роботизираните системи могат проактивно да
осъществяват мониторинг на опаковъчните процеси и незабавно да се
адаптират към промени в работните параметри. Свързването на няколко робота и/или автоматизирани машини в обща мрежа позволява
такава своевременна адаптация не
само към собствената работа, но и
към тази на останалите колаборативни единици в системата, както
и към поведението на операторите
в умната фабрика.
Важен аспект от синергията
между отделните роботи и работни станции в опаковъчните линии в
Industry 4.0 са стандартизираните
комуникационни интерфейси. Производителите на опаковъчно оборудване успяват да изпреварят много
от конкурентите си в останалите
сегменти, като още преди повече
от десетилетие въвеждат стандартизирания език PackML (Packaging Machine Language) за дигитална комуникация между различни машини и системи в пакетажни приложения. Той осигурява общ интерфейс и оперативна съвместимост
между цялото оборудване в мрежата. Така най-новите продукти в сегмента обикновено фабрично разполагат с PackML интерфейс, който
позволява бързото и лесното им
интегриране и въвеждане в експлоатация в интегрирани Industry 4.0
опаковъчни линии, базирани на стандарта.
Друга иновация, която обещава
завинаги да трансформира пазара на
опаковъчни решения в посока към
цялостна дигитализация, са мобилните HMI терминали с възможност за
отдалечено управление. Те могат да
разполагат със съвременни функции
като гласово и речево разпознаване,
сензори за движение, платформи за
виртуално симулиране и добавена
реалност. Различни периферни устройства могат да бъдат свързани
чрез съответния порт. Най-модерните продукти в сегмента позволяват
с помощта на мобилно или десктоп
приложение с функциите на SCADA
софтуер всяко съвместимо преносимо или стационарно устройство –
смартфон, таблет, лаптоп, настолен компютър или команден панел на
машина – да се превърне в HMI терминал за опаковъчна линия.
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Машина за велпапе и картон
с високо ниво на безопасност,
готова за европейския пазар
Успешен инженерингов
проект на Ехнатон,
изпълнен с апаратура на PILZ
ФОРТ ООД, Пловдив, въвежда в експлоатация машина за автоматично каширане на двупластово велпапе и картон, като иска да я приведе в съответствие с приложимото законодателство
и Европейската директива за машини
2006/42/ЕС.
Задачата се поема от сертифицираните експерти на Ехнатон България,
които на базата на дългогодишния си
професионален опит и стремежа за непрекъснато развитие, са в състояние да
изготвят цялостни решения за безопасност на машини  от процеса на оценяване на риска, изготвяне на концепции за
безопасност и проекти за обезопасяване
на машини и съоръжения, до самото валидиране и проверка на функциите за безопасност, съгласно Директива 2006/42/
ЕО относно машините и приложимите
стандарти за безопасност.
За проекта във ФОРТ ООД в партньорство с Ехнатон са разработени и
приложени решения за безопасност,
включващи следното:
• Оценяване на риска;
• Концепции за безопасност;
• Проект за безопасност;
• Валидиране системата за безопасност.
Периодът на изпълнение на проекта
е януари  юни 2016 г.

Решение и оборудване
Екипът от професионалисти инженери в отдел "Безопасност на машини" в
Ехнатон в партньорство с един от водещите производители в областта 
фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини.
За машината за автоматично каширане на двупластово велпапе и картон на
ФОРТ ООД са приложени следните технически решения:
• Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните
движения;
• Система за безопасност на врати с
блокировка на опасните движения;
• Апарати за аварийно спиране;
• Апарат за управление с постоянно задействане.
Основното оборудване от PILZ, използвано за изпълнение на задачата, включва PNOZ multi конфигурируем контролер
за безопасност на машини, PSEN mech
сензор за мониторинг и заключване на
врати, PSEN mag безконтактни сензори
за мониторинг на врати, PIT estop бутони за аварийно спиране.

мите европейски стандарти за безопасност на машини.
Това е презумпция за съответствие с
Директива 2006/42/ЕО относно машините и дава възможност за полагане на "СЕ"
маркировка и въвеждане на машината в
експлоатация в Европейския съюз.

ЕХНАТОН – водещ
инженерингов партньор
Фирма Ехнатон е водещ експерт в
индустриалната автоматизация. Мисията на компанията е да създава цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство
с най-добрите световни производители.
Основен подход в работата е осигуряване на качество, коректност и прецизност в изпълнението. Силата на компанията са нейните експерти, специалисти, професионалисти със своите знания, експертиза, постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация.

Резултат
Новата машина на ФОРТ разполага с
достатъчно ниво на безопасност, за да
отговори на изискванията на приложи-
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Безопасни и производителни
машини за опаковки
Успешен инженерингов
проект на Ехнатон,
изпълнен с апаратура на PILZ
УНИПАК АД, гр. Павликени, е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе и е лидер в
производството на каширани опаковки. За да подобри производствените си
процеси, предприятието въвежда в
експлоатация или произвежда за собствена употреба машини, които
трябва да приведе в съответствие с
приложимото законодателство и Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС.
В резултат на успешно реализиран
инженерингов проект (2015  2017 г.),
Ехнатон изгражда цялостни решения
за безопасност на машините, които
включват: оценяване на риска, концепции и проект за безопасност, конфигуриране на системата за безопасност и валидиране на безопасността.
В резултат машините на УНИПАК са
в съответствие с Европейската директива относно машините 2006/42/
ЕС, което е предпоставка за полагане
на СЕ маркировка и въвеждане на машините на пазара в Европейския съюз.

• Системи за безопасност на врати
(мониторинг на позиция), които
блокират движенията на валовете
при отворена врата.

Машина за производство
на велпапе
Приложените технически решения
включват:
• Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
• Апарати за управление с постоянно задействане за стартиране на
опасните механизми в режим на настройка (ръчен режим);

Машина за ламиниране на
велпапе и картон
Приложените технически решения
включват:
• Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните
движения;
• Определяне на безопасни разстояния
и отвори в механичните прегради;

Машина за разролване на
ролки картон
Приложени са следните технически
решения:
• Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните
движения;
• Система за безопасност на врати с
функция за мониторинг на позицията и заключване и аварийно освобождаване от вътрешната страна;
• Апарат за управление с постоянно
задействане.

Основно оборудване
PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSEN
op светлинни бариери за безопасност,
PIT estop бутони за аварийно спиране,
PSEN mech сензор за мониторинг и
заключване на врати, PSEN mag безконтактни сензори за мониторинг на
врати, PIT estop бутони за аварийно
спиране.

• Ограничение и мониторинг на скоростта на опасните движения в режим на почистване;
• Системи за безопасност на врати
(мониторинг и заключване);
• Светлинни бариери за откриване на
достъп на човек или части от човешкото тяло.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ПАКЕТИРАНЕ И СКЛАДОВА ТЕХНИКА

15

фирмена публикация

Устойчивото фолио Taллстреч Duo
доказано намалява въглеродния
отпечатък
Анна Великов, Таллпак България
ООД пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко дейността на Таллпак
България за читателите ни.
Таллпак България, като част от холандската група Tallgroup,
е на пазара от 2011 г. Предлагаме широка гама от решения за
опаковане и стабилизиране на палети и товари. Основните
дейности включват проектиране, доставка и поддръжка на
машини за чембероване, палетизиране, опаковане със стреч
фолио, пълнене в чували, машини за стреч худ опаковане и разбира се доставка на основните им прилежащи консумативи.
Таллпак България осигурява всички дейности, свързани със сервизиране и поддръжка на доставеното оборудване. Складът и
седалището на фирмата се намират в гр. Стара Загора.

порт и е необходимо да се гарантира, че характеристиките
на продуктите няма да бъдат компрометирани. Същевременно всички разновидности от серията са 100% рециклируеми.
Пластмасите, използвани за производството им съдържат или
до 80% възобновяеми суровини (DUO EARTH 1), или конвенционален полиетилен от изкопаеми горива с до 25% съдържание на
рециклирани след употреба материали (DUO EARTH 4), или до
65% рециклирани производствени материали (DUO EARTH 2).
Всички опаковъчни материали от ново поколение, базирани
на полиетилен от изкопаеми горива, допринасят за съхраняването на ресурси благодарение на намалената си дебелина при

Сред акцентите в продуктовия каталог на Таллпак България са екосъобразните стреч фолиа
на водещ германски производител. Разкажете
повече за устойчивия подход в бизнеса Ви.
Като доставчик на стреч фолио Таллпак България е наясно
със специалната си отговорност по отношение на околната
среда. Подбираме партньорите си на база работата им с екосъобразни суровинни материали и рециклати, рециклирането и
оптималният енергиен мениджмънт по време на производство. От дълги години Таллпак България си сътрудничи с производител пионер в областта на рециклиращата икономика и
използващ регранулиращо оборудване собствена разработка за
рециклиране на остатъчните количества фолио и оползотворимите отпадъци от производствения процес. Заедно разработваме екологични опаковъчни материали за различни приложения и непрекъснато работим за оптимизиране на енергийната си концепция. В крайна сметка пластмасовите опаковки
могат да бъдат устойчиви, само ако е налице съгласуваност
между суровините и преработката им.

Доказателство за това, че отличното качество на продуктите и съхраняването на ресурси могат да се съчетаят успешно са множеството награди на устойчивото фолио Таллстреч DUO EARTH 4 с поне 25% съдържание на рециклирани след
употреба материали. През 2020 г. то е отличено с наградата
на Германския институт по опаковки, а през 2021 г. - с призовете PackTheFuture и Worldstar.

постигане на същото (поне) качество като на фолиото с поголяма дебелина. В зависимост от продукта екосъобразното
фолио Таллстреч DUO EARTH се предлага в полупрозрачен, прозрачен или оцветен вариант. Таллпак България е официален и
единствен представител на серията проудкти Таллстреч
DUO FootPrint за региона.

Кои са основните предимства на продуктите
от серията?
Фолиото Таллстреч DUO EARTH 1 е екологичният еквивалент на фолиото от висок клас Таллстреч NG2. В допълнение
към намалената дебелина на опаковъчния материал екологосъобразното фолио Таллстреч DUO EARTH 1 съдържа и 50-80%
базирана на органична материя пластмаса. Залагайки на този
продукт, клиентите ни допринасят съществено за редуциране на емисиите от въглероден диоксид.
Остатъчните количества фолио от производствения процес се рециклират и използват за фолиото за стабилизиране
на товари Таллстреч DUO EARTH 2. То съдържа до 65% рециклат, което дава възможност за спестяване на суровинни ресурси, базирани на изкопаеми горива. Таллстреч DUO EARTH 2
има отлични прилепващи свойства и е налично и като предварително разтегнато фолио.
Таллстреч DUO EARTH 4 се предлага с дебелина от 17 до 23
микрона, за ръчно или машинно разтягане. Фолиото предлага
изключителна комбинация от отлични характеристики, оптимална екологосъобразност, лесно рециклиране и високо ниво
на сигурност при стабилизиране на товари.
Фолиото Таллстреч DUO EARTH 5 е идеалното решение за оптимално презентиране на продукти. Информацията за стоките
и EAN кодовете могат лесно да бъдат разчетени и сканирани през
фолиото. Предлага се от Таллпак България за ръчно и машинно
разтягане, както и в предварително разтегнат вариант.

Какви разновидности от фолио включва серията Таллстреч DUO FootPrint? За какви приложения са най-подходящи?
Устойчивата серия фолио Таллстреч DUO FootPrint за стабилизиране на товари е подходяща за всички приложения, при
които стоките трябва да са фиксирани на място при транс-
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Съвременни
решения за
опаковане с фолио
Все повече производства и складови стопанства залагат на роботизирани системи, които
осигуряват гъвкаво опаковане на широк арсенал разнообразни по форма, големина и тип
изделия и контейнери
Коекструдираните стреч фолиа позволяват максимално оползотворяване на пространството в претъпкани складове и при транспортиране, тъй като предотвратяват залепването
на отделните палети един към друг при близкото им позициониране
Гъвкавите опаковъчни решения, сред които са и системите за пакетиране с фолио, преживяват сериозна технологична еволюция през последните години вследствие на различни
пазарни фактори и промяна в динамиката на търсенето

М

акар на пръв поглед индустриалното опаковане с фолио да изглежда традиционно като метод и
приложение, в тази технологична
сфера тече динамичен иновационен
процес, дори и той да остава невидим за крайния потребител. На пазара на опаковъчни решения непрекъснато дебютират все по-автоматизирани, интелигентни и производителни машини, а тенденциите
към по-висока устойчивост и екологосъобразност при техниките и материалите стимулират различни
високоефективни разработки, насочени към редуциране на консумацията на суровини, внедряване на биотехнологии и др.
Благодарение на трайното пренареждане на глобалния пазар вследствие на критични икономически
фактори, сред които и пандемията
от коронавирус, опаковъчните решения продължават да са сред най-бързо
растящите пазарни сегменти. Гъвкавите системи за пакетиране, включително стреч фолиото, термосвиваемото и алуминиевото фолио,
продължават да намират нови про-
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мишлени приложения и възможности
за оптимизиране на ефективността. Голяма част от иновациите са
насочени към подобряване на разтегливостта и бариерните свойства на
тези материали, намаляване на теглото и дебелината им т. н. Водещи
клиентски отрасли продължават да
са хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост, складовата
дейност и логистиката, фармацевтичната и козметичната индустрия
и др.

Технологични решения
Опаковъчните филми са достъпни в стотици варианти по отношение на техния тип, дебелина, ширина, цвят, свойства и характеристики. Полиетиленовото стреч
фолио продължава да е водещ продукт на глобалния пазар с консумация от милиони тонове годишно
само на Стария континент. В редица индустриални приложения пък
термосвиваемото фолио се доказва като водещо решение. Когато се
налага избор между двата типа, е
важно да се вземат предвид различни фактори като цена, разход на
материал, лесно приложение, из-
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дръжливост на опаковката, устойчивост на повреждане при транспорт, а защо не – и естетически
характеристики.
Универсалната приложимост е
сред водещите предимства на разтегливите полиетиленови филми,
тъй като те позволяват адаптация
практически към всяка опаковъчна
задача и всеки промишлен отрасъл,
независимо от формата, размерите
и вида на обекта, който ще се пакетира. Възможностите за автоматизация на процеса по увиване със
стреч фолио непрекъснато нарастват през последните години – от
ръчни диспенсери до изцяло автоматични опаковъчни роботи и линии.
При термосвиваемото фолио пък
техниките за приложение са до голяма степен ограничени от технологията на активиране на материала. Необходимо е и запечатващо устройство, в най-простия случай нагряващ пистолет, а в по-мащабните сценарии – скъпо и едрогабаритно специализирано термозапечатващо оборудване.
Що се отнася до складовата дейност, която е сред водещите приложения и на двата типа филми, из-
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борът на продукт до голяма степен
се определя от разходите и стабилността, която биха осигурили при
палетизиране. Нужното количество
термосвиваемо фолио за подсигуряване на палет със стандартни размери 1000х1200 мм (при височина
на товара 1500 – 2000 мм) би било
няколко пъти по-скъпо от подходящия за целта стреч филм. Стреч фолиото е препоръчително решение,
когато се използва за осигуряване на
вече изпълнена поръчка, която предстои да бъде доставена до крайния
клиент в рамките на няколко дни.
Ако контейнерът съдържа стоки,
които се налага да останат на складово или външно съхранение по-дълго
време преди финалната доставка,
термосвиваемото фолио е оптимален вариант за осигуряване на надеждна защита на съдържанието от
атмосферни и други негативни влияния като вятър и влага. Този тип
материал гарантира по-добра стабилност и предпазва палетите
вследствие на високата си издръжливост и устойчивост. Ето
защо термосвиваемите филми се
предпочитат за третично пакетиране на строителни и други насипни (включително хигроскопични) материали, както и на машини и оборудване, които се нуждаят от защита срещу корозия. Те са подходящи
за опаковане на товари, на които им
предстои дълго транспортиране,
например по вода или такива, предназначени за съхранение в открити
складови площи.
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Възможности на
съвременното оборудване
При опаковането на цели палети
експертите препоръчват инвестиция в автоматизирано оборудване
като алтернатива на бавното, нискоефективно и трудоемко ръчно пакетиране. Системите за увиване на
товари със стреч фолио непрекъснато се усъвършенстват в технологичен план по отношение на техния
капацитет, скорост, прецизност и
интелигентни функции. Базовите
решения предлагат лесно и бързо
въвеждане в експлоатация и икономии на разходи за труд, материал и
време за малките и средни компании
в опаковъчния бранш. Цялостните
високоавтоматизирани пакетажни
линии за стреч филм пък изискват
висока първоначална инвестиция, но
бързо възвръщат вложените средства в големи предприятия с интензивни и мащабни опаковъчни процеси.
Възможностите за функционална
персонализация са друг фактор, който влияе върху избора на решение.
Една портативна и компактна универсална машина би служила по-добре на някой малък цех, при който се
налага нейното преместване между
отделните работни станции. Специализираните опаковъчни линии, тясно адаптирани към опаковъчния асортимент, пък бързо се доказват като
рентабилно решение в големите
фабрики поради сериозния потенциал за оптимизация на процесите.
Все повече производства и скла-

дови стопанства залагат на роботизирани системи, които осигуряват
гъвкаво опаковане на широк арсенал
разнообразни по форма, големина и
тип изделия и контейнери. Възможностите за прецизен мониторинг на
процеса и работните му параметри
и функциите за обработка дори на
нестабилни товари превръщат опаковъчните роботи в незаменими
помощници на модерните логистични и дистрибуционни центрове, при
които не само качеството, но и
бързината на доставките са от ключово значение.
Системите за опаковане с термосвиваемо фолио също предлагат
широк асортимент от варианти.
Най-модерните модели в сегмента
предлагат възможност за производство на персонализирани опаковки
от PVC или друг термосвиваем материал, предпазвайки продукти с
различна големина и структурни характеристики (включително електроника, хартиени изделия, ценности
и др.) от повреждане, замърсяване и
намокряне.

Пазарни тенденции
Актуалните маркетингови проучвания прогнозират, че пазарът на
стреч фолио ще продължи да отбелязва ръст с устойчив комбиниран
годишен темп на растеж от близо
5% до края на 2030 г. Продуктите
от този сегмент непрекъснато разширяват пазарния си дял в множество крайни приложения вследствие
на тяхната разходна ефективност
и лесно приложение. Бумът на електронната търговия, до голяма степен стимулиран и от пандемията,
създава нови пазарни ниши в отрасли като ХВП, производството на
напитки и потребителски стоки,
строителния сектор и т. н. Нарастващото използване на биобазирани полимери от производителите
на опаковъчни решения допълнително увеличава продажбите на стреч
и термосвиваемо фолио в клиентските индустрии, ориентирани към
екологична устойчивост и ресурсна
ефективност.
Предимства като високата устойчивост на пробиване, разкъсване
и опън, бързото опаковане и възможностите за рециклиране продължават да тласкат стреч филмите към
водещите позиции на пазара. COVID
пандемията, която засегна негативно множество промишлени сектори,
в крайна сметка се отразява положително на търсенето на стреч
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фолио, въпреки първоначалните кризи с доставките и достъпността на
суровини и ръста в цените на материалите.
През 2019 г. над 1,2 млрд. тона
полиетилен са вложени в производството на стреч опаковки, превръщайки този сегмент в един от
най-бързо растящите преди пандемията. Дори след икономическата криза прогнозите са за нарастване на
производството до 1,35 млрд. тона
полиетилен в края на 2022 г. Над 83%
от продаденото стреч фолио през
2019 г. (както отлято, така и произведено чрез издуване) е било коекструдирано.
Сериозен ръст се наблюдава както при лятото, така и при екструдираното фолио. Съвременните
технологии за коекструзия позволяват на производителите да проектират специализирани многослойни
решения с едностранно прилепване,
при които другата страна на материала се характеризира с изключително нисък коефициент на триене.
Коекструдираните стреч фолиа позволяват максимално оползотворяване на пространството в
претъпкани складове и при транспортиране, тъй като предотвратя-
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ват залепването на отделните палети един към друг при близкото им
позициониране. Така се елиминира и
рискът от повреждане на опаковката вследствие на захващането й
към тази на съседния контейнер.
Няма опасност и от увреждане на
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самия опакован продукт, както и от
оставане на видими следи от адхезията. Модерното оборудване за
опаковане със стреч фолио носи и
допълнителни преимущества на
складовите стопанства, които решат да инвестират в него. Сред
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тях са намалените шумови нива на
машините, възможностите за адаптиране към различни ширини и дебелини на материала, както и към
разнообразни обекти и складови
единици.

Материали и
производствени методи
Популярните методи за производство на стреч фолио включват: еднослойна или многослойна екструзия
чрез издуване, екструзия на еднослойно лято фолио и коекструзия на многослоен отлят филм. През последните няколко години предприятията в
бранша постепенно се насочват към
екструдиране на отлят филм и от
еднослойни системи преминават към
все по-масово производство на многослойни коекструдирани фолиа.
Стреч филмите продължават да
предлагат повече възможности по
отношение на състава, свойствата
и структурните си характеристики.
Това спомага за значително по-широкото им практическо приложение в
различни отрасли на индустрията и
стимулира ръста на специализирани
решения за конкретни промишлени
задачи.
Все повече варианти на високотехнологичните инженерни LLDPE и
LDPE смоли се разработват и прилагат в производството на едно- и
многослойни стреч филми. Процесът
по коекструдиране пък предлага опол-
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зотворяване практически на всички
типове полиетиленови материали,
като в резултат могат да бъдат
постигнати различни комбинации от
свойства и предимства. LLDPE смолите на основата на металоцен са
сред все по-използваните суровини за
производството на такива решения,
тъй като показват отлични еластични (присъщи на еластомерите и
подобни на тези при каучуковите
материали) свойства. Когато се използват в смеси или за коекструзия,
mLLDPE материалите дават по-високи нива на прозрачност на филма, поголям коефициент на разтягане и подобра устойчивост на удар в сравнение с конвенционално произведените LLDPE смоли.
LDPE/EVA (полиетилен с ниска
плътност/етилен винил ацетат)
материалите също се отличават с
по-висока прозрачност на стреч фолиото, като същевременно осигуряват гъвкавост при ниски температури, издръжливост на удар и отлични свойства за термозапечатване.
Подходящи са и като основа за принтиране.
С нарастването на количеството
EVA в съдържанието на смолата се
увеличават и устойчивостта на
материала, бариерните свойства
срещу газове, издръжливостта на
разцепване и коефициентът на триене. Същевременно обаче намаляват
повърхностната твърдост, якост-

та на опън и химическата устойчивост.

Иновации в бранша
Гъвкавите опаковъчни решения,
сред които са и системите за пакетиране с фолио, преживяват сериозна технологична еволюция през последните години вследствие на различни пазарни фактори и промяна в
динамиката на търсенето. Все повече крайни потребители са склонни да
инвестират в цялостни и персонализирани решения, което означава, че
продуктовите вариации както по
отношение на оборудването, така и
при материалите трябва да са достатъчно разнообразни. Още повече
– необходими са възможности за
модулно разширяване на функционалността на машините и интелигентни инструменти за прецизно управление и мониторинг на опаковъчните процеси.
Съвременните материали в сегмента на опаковъчните фолиа също
са поставени пред предизвикателството да осигуряват ефективен
баланс между форма и функция, т. е.
да позволяват избор на специфична
комбинация от свойства, както и
реализиране на икономии на време,
труд, суровини и ресурси при използването им с оборудване с висока
степен на автоматизация. Важни са
опциите за предварително разтягане на стреч фолиата, структурната
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им здравина, сравнително малката
им дебелина в комбинация с висока
прозрачност, рециклируемостта и
т. н. Всички тези изисквания се налагат както от индустриалните потребители, така и от клиентите в
сферата на складовата и логистичната дейност, които все по-често
работят на пълен капацитет вследствие на бума на електронната
търговия.
Сред ключовите предимства на
гъвкавите опаковки е тяхното малко тегло. Фолиата в сегмента са
подложени на непрекъснати разработки за допълнително олекотяване
без компромис със здравината, издръжливостта и защитните им функции. Новите полимерни технологии
допълнително подобряват устойчивостта на материалите на пробиване, сцепване и скъсване, което ги
прави все по-търсени в складовата
дейност и логистиката. През последното десетилетие благодарение на
тези разработки двойно е намаляла
стандартната дебелина на опаковъчните стреч филми – от 0,8 на 0,4
мила.
Новите технологии при оборудването и суровините и иновациите в
производствените процеси позволяват значително оптимизиране на
опаковъчните решения. Новите потънки материали предлагат подобрена здравина, запечатване, издръжливост и прозрачност, като
същевременно осигуряват комбинацията от якост на опън и устойчивост на екстремни температури.
Коекструдирането позволява до
33% намаляване на дебелината на
опаковъчния филм при запазване на
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свойствата му като кислородна и
влагоустойчива бариера. Така с подходящото оборудване крайните потребители могат да намалят консумацията си на материал с до около
15% благодарение на технологични
иновации като усъвършенствани системи за автоматизирано управление на опаковъчния процес и решения
за по-тесни шевове при термозапечатка.
Пример за устойчиво високи бариерни свойства дори при 50% по-малко вложена суровина са например т.
нар. етилен-винил-алкохол полимери
(EVOH). Те са предимно предназначени за осигуряване на устойчивост
срещу навлизането на газообразни
субстанции през фолиото. Така се
предотвратява досегът с кислород
на много бързооборотни стоки и
значително се удължава срокът им
на годност.
Други иновации в сферата на материалознанието са т. нар. биаксиално ориентирани полипропиленови
фолиа и съставните омрежени полимери, които също се отличават с
добра влаго- и газоустойчивост дори
при по-малка плътност на филма.
Материалните иновации в сферата на опаковането с фолио водят до
по-голяма екологосъобразност на
съвременните решения, по-малък
въглероден отпечатък на технологични процеси, подобрена енергийна
и ресурсна ефективност и по-малко
отпадъци в сравнение с други технологични сегменти.
Ново поколение свръхпрозрачни
филми и фини опаковъчни материали
пък навлиза на пазара с обещанието
да покрие бариерните функции на
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фолиата и метализираните опаковъчни решения. Потенциалните им приложения в сферата на хранителните
продукти и други изделия с възможност за визуална демонстрация на
естетически характеристики са
многобройни. Предимство в сравнение с опаковките, които имат метален слой, са възможностите за директно притопляне в микровълнова фурна.
Сред новостите на пазара са и
различни биобазирани опаковъчни
филми, които позволяват рециклиране и повишаване на екологичната
устойчивост на опаковъчния бизнес.
Такива са например опаковките от
картофени заготовки, които са произведени частично от картофено
нишесте (25%). Филмът демонстрира по-добра здравина от произведените от 100% полиетилен с ниска
плътност аналози. Друга иновация са
т. нар. „вкусни ароматни“ молекули,
които се добавят към полимерната
структура и са способни да придадат специфични свойства на готовия филм – той е способен да излъчва
приятни миризми във вътрешността на опаковката и извън нея „в тон“
с типа на съдържанието, за да повиши привлекателността му за клиентите.
Не на последно място ще споменем и възможностите за интегриране в опаковъчните решения на
технологии, заимствани от електронното производство, които позволяват производството на интелигентни опаковки с допълнителна
информационна и бизнес стойност
за производителите и крайните потребители.
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Технологии
за рециклиране
на отпадъци от
опаковки
В

резултат на нарастващото
население на света и повишаващата
се конкурентоспособност на полимерите в заместването на други материали през последните десетилетия необходимостта от пластмаси
се увеличава експоненциално. Повечето от използваните пластмаси са
базирани на невъзобновяеми изкопаеми горива. С цел да се отговори на
бъдещите потребности от пластмаси, консумацията на тези материали трябва да се ограничи, да се
потърсят алтернативни суровини
и/или да се заложи на рециклиране.
Опаковките държат най-големия
дял от пазара на пластмаси – около
40% от общата продукция. За разлика от пластмасите, използвани в
автомобилостроенето например,
опаковъчните материали са с кратък
срок на експлоатация и обикновено
се изхвърлят в рамките на максимум
една година. Поради тази причина
рециклирането на пластмасови опаковки придобива ключово значение за
гарантирането на устойчиво развитие. По-голямата част от пластмасовите опаковки обаче се генерират
от потребителите, което означава,
че, за да се осигури възможност за
рециклиране, те трябва първо да
бъдат събрани разделно. Така наречените отпадъци от пластмасови опаковки след употреба представляват
изключително комплексен поток,
включващ разнообразие от пластмасови продукти, видове и класове,

22

всички от които влизат в контакт
с различни вещества, част от които могат да останат полепнали по
пластмасата. Тези остатъци от
съхраняваните в пластмасовите
опаковки продукти по своята
същност са замърсители, ограничаващи възможността за рециклиране.

Събиране
Механичното рециклиране на пластмаса е многоетапен процес, започващ със събиране, сортиране и балистична сепарация до получаването
на промити мленки, които впоследствие се преработват до пелети
или продукти. При събирането е важно да се разграничат отпадъците,
генерирани след употреба, и технологичните отпадъци. Първите често
се събират съвместно с други
твърди битови отпадъци. В редица

държави съществуват инициативи
за разделно събиране на пластмасовите опаковки след употреба. Технологичните пластмасови отпадъци се
отделят от производствената дейност на различни предприятия под
формата на брак и изрезки. Обикновено пластмасовите отпадъци се
събират на локално ниво, след което
се извозват до регионални или национални сортиращи съоръжения.

Сортиране
В сортиращите съоръжения първо
се отстраняват различните примеси от други отпадъчни материали –
метали, стъкло и органични остатъци. След това чрез въздушни или балистични сепаратори се премахват
полимерните фолиа. Накрая твърдите пластмасови компоненти преминават през каскадни или оптични
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сортиращи машини, вследствие на
което се получават четири основни
продукта – полиетилен терефталат, полиетилен, полипропилен и
смесени пластмаси. Тези продукти
следва да отговарят на определени
спецификации, за да могат да продължат пътя си към съоръженията за
механично рециклиране. Обикновено
тези спецификации са свързани с
максимално допустимите нива на
замърсители в различните сортирани продукти.

Механично рециклиране
Сортираните продукти се продават на сертифицирани компании,
специализирани в механичното рециклиране. Те смилат материала, промиват го, провеждат флотационна сепарация и го изсушават с цел получаване на мленки. Процесът на механично рециклиране на PET бутилки е посложен и обикновено включва допълнителни етапи. Голяма част от
отпадъците от фолио не се промива, а направо се преработва механично до агломерати в сухо състояние.
Впоследствие мленките и агломератите се екструдират до пелети и/
или продукти.
Рециклиращите компании преработват пластмасовия флейк до гранулат, който или се продава на други
фирми, или се използва на място за
производството на рециклирани продукти. За да се получи изходящ поток
с постоянен състав и качество, пластмасовият флейк често се размесва предварително в силози преди
етапа на екструзия. Тъй като ефективността на сортиране никога не
достига 100% поради недостатъци в
процеса на сепарация, приложимостта на крайния материал понякога е
ограничена. В тези случаи материалът се използва за производството
на дебелостенни продукти с ниска
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механична якост. Някои рециклиращи
компании обаче успяват да произведат по-висококачествени тънкостенни продукти от сортирани фракции
от отпадъчни пластмасови опаковки.
Тези компании разчитат на стриктен качествен контрол на входящия
поток (често чрез ръчно сортиране
върху конвейер) в комбинация с няколко междинни процеса на сепарация –
флотация и оптично сортиране на
флейка. Други компании подобряват
свойствата на материала чрез смесване на рециклата с първични полимери. Практиката показва, че това е
ефективно предимно за ниски концентрации на рециклат (< 10%) и че
дългосрочната стабилност на такива смеси не се променя съществено в
сравнение с тази на чист рециклат.
Предизвикателствата, свързани с
преработката на употребявана пластмаса, се състоят най-вече в избягване на процесите на деградация и
оптимизиране на продължителността на експлоатационния живот на
пластмасовите продукти, справяне с
несъвместимостта между полимерите и неизвестния състав на рециклираните материали, включващи неорганични, органични и полимерни замърсители. Въпреки че механизмите на
деградация се различават сред отделните полимери, промените в дължината на веригите и механичните
свойства са постоянно присъстващи
проблеми. Влошаването на материалните свойства, разходите и проблемите при сортиране са сред основните препятствия за провеждането на
ефективно механично рециклиране на
отпадъчните пластмасови опаковки.
Минимизирането на деградацията
чрез добавянето на антиоксиданти,
верижни удължители, пълнители и пластификатори е сложно поради липсата на стандарти за класовете полимери и ролята на тези добавки за из-

менение на качеството на рециклата.
Несъответствията в състава на
рециклата водят до по-ниска икономическа стойност и по-висок риск от
инкорпорирането на високи нива на
съдържание на рециклат в индустрията.

Приложения на рециклата
През 2019 г. глобалният пазар на
пластмасов рециклат е оценен на
стойност 45,1 млрд щатски долара,
като се очаква той да нараства с
годишен темп на растеж от 5% от
2020 до 2027 г. Увеличаващото се
потребление на пластмаси в производството на олекотени компоненти, използвани в различни сектори
като строителството, автомобилната индустрия, електронната промишленост и др. се очаква да е движещата сила за този ръст през прогнозния период. Пандемията от
COVID-19 също даде тласък на индустрията – потребностите от различни опаковъчни продукти се повишиха поради ръста в онлайн търговията и необходимостта от лични
предпазни средства, което, от своя
страна, доведе до увеличено търсене на различни видове рециклирани
пластмаси.
В случай че кръговите системи,
където механичното рециклиране
може да върне отпадъчната пластмаса в производството на оригиналния продукт, не са възможни, минимизирането на фракцията за депониране остава ключово направление.
Разпространена практика е полученият рециклат да се вложи за вторични продукти, използвайки го като
ресурс за производството на строителни материали, греси, текстил и
други видове опаковки.
В чист вид или под формата на
смес рециклираните LDPE, HDPE и PP
се използват в литиеви полутвърди
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дисперсии като сгъстяващ агент в
смазочно-охлаждащи течности. Рециклираните полиолефини намират
приложение в производството на
многослойни опаковки за храни (включително в комбинация с алтернативни материали, например хартия),
въпреки че някои от тях са склонни
към дифузно отделяне на молекули,
което може да се окаже регулаторно предизвикателство за този вид
употреба. За да се елиминира този
проблем, рециклираните полимери се
използват като централни слоеве
между слоеве от първични полимери
в многослойни фолиа. Производството на тези фолиа обаче е сложно и
изисква осигуряването на съответствие по отношение на вискозитета, с цел получаване на дефинирани
слоеве. Проучвания показват, че използването на рециклиран полиетилен между слоеве първичен полиетилен за производството на опаковки
за хранителни продукти може бъде
успешно, като единствените недостатъци са загуба на прозрачност и
леко изменение на цвета. Правени са
опити за инкорпорирането на рециклиран LDPE между слоеве от първи-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

чен полимер, като омрежването на
слоевете се постига чрез гама-излъчване. При това не са открити
негативни ефекти върху пропускливостта на опаковката, но е установено, че използваната доза радиация
води до радиолиза и получаването на
вредни продукти в слоевете на опаковката. Рециклиран PET също се
влага в многослойни опаковки между
слоеве от подходящ за контакт с
храни първичен полимер. Често обаче многослойните опаковки са трудни за рециклиране – процесът невинаги е икономически или екологично
целесъобразен поради проблеми със
сортирането и сепарацията.
Твърди пластмасови отпадъчни
суровини, например полиетилен, полистирен и удароустойчив полистирол също се използват като заместители на дървесина или други суровинни материали за производството на мебели за употреба на открито. Рециклираният полистирен може
да се използва за производството на
корпуси за телевизори или като заместител на битума в асфалтови
смеси. Композитен или подсилен рециклат може да се използва частич-
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но за изграждането на натоварени
структури като мостове.
Заради нарастващата загриженост по отношение на т. нар. „бърза
мода“, някои брандове разработват
методи за използването на рециклирани полимери в производството на
дрехи, с което се цели ограничаване
на въздействието на сектора върху
околната среда. Някои от най-известните международни компании са
разработили или спонсорирали разработването на нови тъкани със
съдържание на рециклат, основно от
PET бутилки и черни пластмасови
тарелки. Новите тъкани се произвеждат посредством механичен процес, включващ смилане и стопяване
на полимерните отпадъци, последвано от изтегляне на нишки. За да се
гарантира, че тези нови процеси са
ефективни и въздействието на този
нов пазар за продуктите от механичното рециклиране на пластмасови
опаковки не е негативно, трябва да
се положат усилия в посока провеждането на адекватна оценка на жизнения цикъл и проследяване за потенциално формиране на микро- и нанопластмаси.
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Водещи
тенденции
в управлението на
складове
Внедряването на мобилни роботи като алтернатива на традиционните транспортни линии
и конвейери е иновация с фундаментално значение за бранша
RFID системите в комбинация с маневреността на дроновете могат да оптимизират използваемото пространство в склада, като значително увеличат височината, до която се
разполагат складови единици за съхранение
Големите обеми данни и обработката им стават възможни благодарение на интелигентните сензорни технологии от ново поколение, които намират приложение не само в производствените бази на индустриалните предприятия, но и в складовите им стопанства

П

оследните иновации в областта на складовата логистика и автоматизация, дигиталните и роботизираните решения трансформират модерните складове от конвенционални физически обекти в свързани и интелигентно функциониращи
екосистеми. В ерата на глобалните
комуникации, електронния бизнес и
онлайн пазаруването веригата на до-
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ставките е по-комплексна от всякога, а големите компании все по-често създават и поддържат складове
и дистрибуционни центрове в различни и отдалечени географски локации. Оказва се, че са налице множество проблеми и предизвикателства
пред ефективното управление на
съвременните складови стопанства,
които обаче намират общо решение
– автоматизацията. С помощта на
визионерски технологични концепции

като IoT, Big Data, изкуствен интелект, мобилни роботи, специализиран софтуер за складов мениджмънт
и т. н. фасилити мениджърите в
сферата на складовата дейност и
логистиката успяват не само да
останат в крак с динамиката на
веригата на доставките, но и да си
осигурят редица конкурентни предимства. Сред тях са подобрена
ефективност, сигурност и безопасност, по-бърза и прецизна обработ-
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ка на поръчките, по-голям капацитет.
В допълнение автоматизирането на
оперативни дейности като пакетиране, сортиране и проследяване позволява освобождаването на интелектуална сила и пренасочването й
към по-критични задачи от тактически и стратегически характер.

Повишаване степента на
автоматизация
От навлизането на първите средства за автоматизация в складовата дейност та чак до днес мениджърите трескаво търсят потенциал за
допълнително автоматизиране на
процесите с цел по-бърза, ефективна и надеждна работа. И макар човекът все още да е незаменим в изпълнението на дадени задачи, извършването на тежки и повторяеми дейности за прекалено дълъг период от време може да създаде сериозни здравословни рискове и да влоши цялостните резултати. Основните фактори в полза на автоматизираните системи са гарантирана безопасност за персонала, икономия на
разходи за труд, по-висока скорост
и прецизност, както и по-устойчиво
качество на работата в дългосрочен
план.
Пазарът предлага множество различни по функция, мащаб, цена и ефективност решения за управление на
складове. Ролята на мениджмънта
тук е внимателно да анализира потребностите, да идентифицира проблемите и потенциалните решения
и да инвестира в най-подходящата
конфигурация от продукти. С цел
максимална надеждност и централизирано управление производителите
предлагат и цялостни интегрирани
платформи, обединяващи всички необходими за конкретния склад функционални модули. Наред с продукти с
по-ограничен обхват като мобилните работни станции, HMI терминалите, носимите устройства с виртуална и добавена реалност, системите с гласова и жестова активация и интелигентните контейнери,
логистичните компании все по-често инвестират в по-мащабни технологии за драстично повишаване
степента на автономност на складовете като мобилни роботи, автоматизирани системи за съхранение
и извличане (ASRS), ERP софтуер за
ресурсно планиране, както и такъв
за складов мениджмънт (WMS). Благодарение на WMS платформите е
възможно значителното оптимизиране на ключови задачи като инвен-
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таризация, маршрутизиране на единични и колективни поръчки и т. н.

Софтуер за управление на
складове (WMS)
Специализираните софтуерни пакети за складов мениджмънт са проектирани за стриктно управление на
ежедневните дейности в складови,
логистични и дистрибуционни центрове и обикновено включват богато
разнообразие от инструменти и
функционални модули. Част от тях
са посветени на средствата за контрол на инвентара, други – на проследяването, ръчното и автоматизирано изпълнение на поръчки, трети – на подготвителните операции
за финализиране на доставките.
WMS системите стимулират
холистичен и централизиран подход
към управлението на складовите
стопанства. Дейности, които попадат в потенциалните за автоматизиране категории, са планирането,
организирането, насочването и контролът по оползотворяване на наличните ресурси, управлението на
материалните потоци, както и на
персонала. Най-съвременните продукти в сегмента предлагат възможности за мониторинг и диагностика в
реално време, в исторически и дори
в прогнозен план на всички интегрирани складови процеси и операции –
от момента на постъпване на даден
обект в склада до неговото напускане. Сред най-отчетливите ползи от
дигитализирането на складовата и
логистичната дейност чрез внедряването на специализирано софтуерно решение за управление са значителното повишаване на ефективността, елиминирането на човешките
грешки и въвеждането на безхартиена администрация на бизнеса.

Водещи технологични
тенденции
Водеща тенденция в технологичното развитие на съвременната
складова и логистична дейност са
облачно базираните платформи за
управление, които осигуряват висока ефективност без нужда от големи капиталовложения накуп в собствен софтуер и хардуер за обезпечаване на надеждната му работа
(памети за съхранение, сървъри, системи за охлаждане и т.н.) Виртуалните центрове за данни, с които
оперират облачните системи, разтоварват мениджърите на складови
стопанства от ангажимента да поддържат физически архитектури, об-

речени на амортизация, както и да
инвестират допълнително в средства за киберзащита. Всички тези
„екстри“ са отговорност на доставчика на облачната услуга, а за клиента обикновено остава само заплащането на абонаментен план.
Чрез генерирането на интегрирани и централизирани бази данни с
информация за работата на складовото оборудване логистичните компании могат да получават достъп до
исторически тенденции и да ги анализират, да идентифицират потенциални проблеми и решения, да оптимизират локализирането на складовите
единици, да осъществяват детайлен
мониторинг на дейностите в реално
време и да сведат до минимум грешките при обработка на поръчки.
Според миналогодишното издание
на електронния научен и практически журнал „Интелектуализация на
логистиката и управлението на веригите за доставка“, водещите технологични тенденции в сегмента
включват: роботика (складови роботи и манипулатори, палетизатори,
сортиращи системи, мобилни роботи и т. н.), IoT, Big Data, електронен
обмен на данни (EDI), дронове и др.

Роботи и дронове
Роботите са сред най-често срещаните в съвременните логистични
центрове средства за автоматизация. Те заместват хората в изпълнението на тежки, опасни и повторяеми дейности, елиминират фактора
на човешката грешка, минимизират
инцидентите и рисковете за персонала. В допълнение роботизираните
системи осигуряват по-ефективна,
бърза, прецизна и рентабилна работа в сравнение с човека и могат да
работят в непрекъснат режим, дори
и без намеса на оператор.
Освен самонасочващите се автономни превозни средства (AGV) в
модерните складови и логистични
центрове намират приложение още
автономни мобилни роботи, роботизирани високоповдигачи и т. н. С
напредъка при навигационните технологии и функционалността на роботизираните системи все повече
компании инвестират в такива решения за разнообразни задачи. Сред
тях са товаро-разтоварни дейности,
складов транспорт, опаковане, палетизиране и депалетизиране, сортиране, инвентаризация и др.
Внедряването на мобилни роботи
като алтернатива на традиционните транспортни линии и конвейери
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е иновация с фундаментално значение за бранша. И макар първичните
функции на роботите от този тип
да са почистване на пода и просто
локализиране на складови единици,
съвременните модели разполагат с
възможности самостоятелно да проследят и изпълнят дадена поръчка,
включително да намерят, натоварят, доставят и разтоварят съответния пакет, кашон или друг складов контейнер в желаната крайна
точка.
Възможностите за автономно
събиране на данни за материалните
потоци и движението на складовите единици са изключително ценни
по отношение реализацията на концепцията за дигитална трансформация на бизнеса. Интегрирането на
роботите с оперативни системи
като платформите за складов мениджмънт например позволява
стриктна синхронизация между физическото изпълнение на задачите и
цифровите двойници на материалните активи, заложени в софтуера.
Дроновете са друга иновативна
технология, която набира все по-голяма популярност в съвременните
складове. По своята същност това
са безпилотни летателни средства,
които могат да бъдат използвани в
логистичните центрове за достъп
до контейнери и складови единици,
разположени на голяма височина.
Сред дейностите, в които тези системи биха могли наистина да „блеснат“, е инвентаризацията, която
иначе е тромав и времеемък процес.
Все повече производители на решения за складова автоматизация
налагат разработки, съчетаващи
дроновете с технологии за радиочестотна идентификация. RFID системите в комбинация с маневреността на дроновете могат да оптимизират използваемото пространство
в склада, като значително увеличат
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височината, до която се разполагат
складови единици за съхранение. Използването на безпилотни летателни средства елиминира необходимостта от сваляне на палети от големи височини, привличането на допълнителен персонал за изпълняваните
от дрона задачи и т. н.

IоТ, Big Data и BAS
платформи
Internet of Things опосредства установяването и поддържането на
комуникация между отделните складови и ръководни звена на една компания, както и управлението на бизнес процесите в складовете. Същевременно с възможностите на IoT
лесно се постига оптимизация на
ефективността, енергийните разходи, проследимостта на продуктите,
материалите и ресурсите, клиентското обслужване, ефикасността на
складовото оборудване, мониторинга, безопасността и др. Други ключови функции на технологията в складовите стопанства са: процесно
управление в реално време, гарантиране на надеждност, сигурност и
безопасност, реализация на успешни
бизнес модели, минимизиране на рисковете във връзка с непредвидени
обстоятелства и т. н.
Сред технологичните императиви,
характерни за почти всяко индустриално приложение в ерата на четвъртата индустриална революция, са
още решенията за обработка на големи обеми данни (Big Data). Те отговарят за ефективната обработка на
структурирани и неструктурирани
гигантски масиви от аналитични
данни от различни източници, които
постъпват в системата с висока
скорост и се възползват от хоризонтално мащабируемите софтуерни
инструменти за бъдещото си пълноценно приложение. Ефектите от внедряването на Big Data решения са

свързани с: минимизиране на човешкото участие във вземането на решения от страна на складовите системи, непрекъснато самообучение с
цел оптимизация на бизнес процесите, анализ на резултатите от обработката на данни и внасянето на
необходимите корекции (прогнозни
колебания в търсенето, сезонни кампании, процесна адаптация в складовото стопанство и т. н.)
Големите обеми данни и обработката им стават възможни благодарение на интелигентните сензорни
технологии от ново поколение, които намират приложение не само в
производствените бази на индустриалните предприятия, но и в складовите им стопанства.
Още една водеща приложна област са системите за сградна автоматизация (BAS), които също функционират на базата на събрана от
сензорите информация и могат да
осъществяват гъвкав и адаптивен
контрол спрямо моментните потребности на различни сградни услуги като осветление, ОВК, системи
за сигурност, пожарна безопасност,
контрол на достъпа и т. н. Данните
от отделните сградни услуги, събрани чрез IoT, могат да бъдат колективно обработвани и анализирани с
цел да се извлече максимална бизнес
стойност от тях. Ако складът например работи при специален нискотемпературен режим за съхранението на сурови зеленчуци, платформата за сграден мениджмънт може да
бъде използвана за мониторинг на
температурните условия посредством интелигентни сензори. При
отклонение от допустимите нива
платформата разполага с функции за
уведомяване на потребителя посредством директно известие или чрез
връзка със системата за складов
мениджмънт.
Друга интересна тенденция са т.
нар. многоетажни складови системи,
при които са налице по-ниски оперативни разходи и възможности за
значително съкращаване на времената за изпълнение на поръчки. Складовете от типа са базирани на високотехнологична инфраструктура и
също притежават значителен потенциал за автоматизация.
Сред популярните тенденции, които дефинират моментното развитие на складовите решения, са и
технологиите за симулация. Проектирани обикновено за големи клиенти с мащабни логистични процеси,
платформите за виртуална симула-
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тенденции
ция на складови дейности са ефективно решение за управление, при
което множество негативни ефекти от реалната среда могат да
бъдат управлявани и елиминирани.
Посредством създаването на виртуален модел на складовата топология
и протичащите в нея дейности, фасилити мениджърите могат лесно да
пресъздадат динамиката на процеса
по изпълнение на дадена поръчка, да
прегледат и идентифицират найбързите и ефективни стратегии, да
открият множество потенциални
проблеми и да ги отстранят, без да
се налага да правят скъпи реални
корекции във физическата складова
инфраструктура.

Технологии за повишаване
на безопасността
В съвременните складови стопанства е от критична важност осигуряването на безопасността както
на персонала, така и на материалните активи. Налице са специфични
рискове, свързани с ергономията на
работното място, тежкото работещо индустриално оборудване, високите складови конструкции – рафтове и стелажи, на които се съхраняват складовите единици и т. н. За
да се гарантират безопасни условия
на труд, е необходимо да се провеждат регулярни инструктажи и обучения, а безпроблемната колаборация
между човека и машината да се осигури чрез адекватна поддръжка на
физическото оборудване, да се въведе например светлинна индикация за
потенциални рискове, отворени врати, работещи машини и т. н.
Експертите препоръчват автоматизиране на най-рисковите за човека дейности с помощта на роботи,
интелигентен софтуер и други налични на пазара решения, които в
допълнение постигат и повишаване
на ефективността.
Сред факторите, които се явяват
своеобразен двигател на нарастващите инвестиции в складова автоматизация в глобален план през последната година, е COVID пандемията,
която налага нови стандарти по
отношение на хигиената и социалната дистанция. Все повече логистични компании залагат на т. нар. автоматизирани системи за съхранение
и извличане (ASRS), при които е
възможно не само ефективно изпълнение на санитарните предписания във връзка с пандемичната ситуация, но и до 85% по-гъвкаво и рентабилно оползотворяване на наличното
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физическо пространство в склада в
сравнение с конвенционалните рафтове и стелажи. Въвеждането на
подобно цялостно автоматизирано
решение позволява в дългосрочен
план да се реализират икономии, които да компенсират загубите от
залежали и непотърсени стоки във
връзка с пазарния срив и усложнената икономическа ситуация вследствие на глобалното разпространение на вируса.

Физическа и
киберсигурност
Отчитайки факта, че съвременните складове са високоавтоматизирани и дигитализирани екосистеми,
при които е налице комбинация от
материални и информационни бизнес
активи, въпросът за сигурността в
тях е необходимо да бъде разглеждан
на две нива – като комбинация от
физическа неприкосновеност на обекта и киберзащита на цифровите
системи. В стратегията за обезпечаване на физическата сигурност се
използват традиционни решения
като видеонаблюдение, платформи
за контрол на достъпа, пожарна безопасност, алармени индикатори за
проникване с взлом, както и периметрова охрана, които е препоръчително да бъдат интегрирани в единна платформа помежду си или заедно в системата за сграден мениджмънт. Важен елемент от стратегията са и т. нар. LOTO (Lockout/
tagout) процедури.
Иновации като интелигентни инструменти за обработка на изобра-
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жения и видеозаписи, алгоритми с
изкуствен интелект, възможности
за машинно обучение и умни сензори
са сред технологичните решения,
които спомагат за значително повисока степен на сигурност в модерните складове. Функция на интелигентните видеокамери с машинно
зрение и усъвършенствани опции за
видеоанализ например е автоматичното разпознаване на оторизираните да влизат в обекта превозни
средства на база информацията от
регистрационните им табели.
Що се отнася до киберсигурността, от ключово значение е предотвратяването на хакерски атаки, кражба на клиентска или бизнес информация с чувствителен характер, корпоративен кибершпионаж, т. нар. отказ от услуги (DoS, denial of service),
допускането на зловреден софтуер
и вируси в системата и т. н.
За да се гарантира кибесигурността на един дигитален склад, от
ключово значение е първо да се създаде протокол по този въпрос, описващ
стриктно всички необходими за извършване процедури. Препоръчва се:
ъпдейт на виртуалните системи,
внедряване на антивирусен софтуер,
специализирана платформа за мениджмънт на паролите и оторизирания достъп до дигиталните услуги и
съдържание, създаване на резервни
копия на базите данни и т. н. От
съществена важност е още провеждането на регулярни одити с цел
откриването на потенциално слаби
зони по отношение на киберсигурността.
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Съвременните системи за етикетиране и
опаковане повишават ефективността в склада
Атанас Димитров, продуктов
мениджър в Бетелгиус,
пред сп. Инженеринг ревю

ра, както и печат и управление на етикетиращите процеси от облачни и отдалечени приложения.

Каква е ролята на етикетните принтери в склада?

Какво прави даден принтер
подходящ за склада?

Благодарение на съвременните системи за управление на складове може да се
осигури значително по-висока ефективност, постоянна информация за местоположението на всички стоки и да се
оптимизират процесите.
Принтерите могат да се използват
при различни складови операции етикетиране на палетни места, за създаване
на идентификационни етикети при получаване на стока, за етикетиране на
палети и кашони, за разпечатване на
адресни и опаковъчни етикети при изпращане на стоки и др.

В зависимост от натовареността в
склада се подбират принтери със съответните параметри, така че да отговорят на търсеното натоварване. При
големи натоварвания например трябва
да се избере принтер с висока скорост на
печат, здрава конструкция и подобрени
задвижващи механизми, докато при малки натоварвания може да се използват и
по-базови модели. Важен фактор е функционалността от гледна точка на
свързаност и интеграция. За да бъде
един етикетен принтер практичен, той
трябва да предоставя максимално удобство при свързване със съществуващия
хардуер на мястото на инсталацията,
както и да не ограничава клиентите при
бъдещо разширяване или надграждане на
системите. Това означава да има необходимите интерфейси и адекватен
фърмуер, който да е достатъчно интелигентен, така че интеграцията на
принтера да е лесна и бърза. Не на последно място е експлоатационната стой-

Какви тенденции наблюдавате
при етикетните принтери?
Занимаваме се с етикетиране от 27
год. Официален представител и сервизен
център сме на немската компания Cab.
Тенденциите са към разширяване на
функционалността на принтерите с цел
по-лесна и интелигентна интеграция с
най-новите софтуерни системи на паза-
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ност на принтерите, като се обърне
внимание на ремонтопригодността,
стойността на износващите се части,
необходимостта от специализирана сервизна намеса и т.н.

Опаковането е друг важен процес в склада. Какви решения
предлагате в тази насока?
Широката ни гама от опаковъчна техника включва чембер и стреч машини,
машини за предпазни опаковки. Разполагаме с повече от 40 базови модела чембер
инструменти за пластмасова и метална
лента, полуавтоматични и автоматични
машини. Предлагаме и пълна гама стреч
машини за опаковане на палети и всякакъв
вид продукти и товари със стреч фолио.
Компактните ни и лесни за употреба
Airpad машини за предпазни опаковки са
идеални за защита на продуктите при
транспортиране или за запълване на празни обеми във вторичната опаковка.
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Ефективна
складова техника
Внедряването на индустриални роботи и AGV техника оптимизира изпълнението и спестява разходи за персонал
Когато роботът палетизатор трябва да се съобрази с множество условия при смесено
палетизиране, това се извършва чрез софтуер, който позволява бързо преконфигуриране
Радио совалките са идеално решение за складове с по-малки поддържани наличности и висока циркулация

С

напредването на развиващите се технологии за автоматизация
и свързаност на активите, може да
се каже, че всички традиционно познати работни места претърпяват
радикални промени. Компаниите във
всяка индустрия са подложени на
постоянен натиск за все по-висока
производителност при влагане на
все по-малко ресурси, това обаче
важи с особена сила за складовите и
спедиторските услуги, които представляват критичен сегмент от
веригата на доставки. За щастие,
технологиите, предлагани за съвременните складове, непрекъснато се
усъвършенстват.
В свят, в който клиентите искат
пратките им да се доставят по-
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бързо и по-точно от всякога, иновативните технологии за управление
и манипулиране на артикули и наличности в складовите площи правят
възможно посрещането на тези
изисквания и подобряват оперативните процеси на спедиторите.
Съвременните автоматизирани
технологии за поддържане на складове подпомагат работата на оператора до най-ниско ниво на разпределение на пратките и правят
транспортирането и организирането на палетите много по-ефективно. Ефективността на складовите
операции в бъдеще все повече ще
зависи от внедряването на ефективни технологични процеси, като
широко ще се разпространи автоматизацията на управление на веригите на доставки, хиперефектив-
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ни роботизирани технологии, безпилотни летателни апарати и др.

Тенденции за
оптимизация на
складовата техника
В някои дистрибуционни центрове вече се използват усъвършенствани конвейерни системи за сортиране. Внедряването на тези технологии ще продължи да нараства в обектите на търговците, осъществяващи логистика на големи обеми стоки в света. Разпределителните центрове извършват огромен обем от
интралогистични операции за кратки периоди от време. Тези центрове
съчетават дейности като транспорт, кросдокинг, изпълнение на
поръчки, пикиране, подготовка на
пакети, етикетиране, опаковане,
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както и други операции, необходими
за завършване на цикъла на всяка
отделна поръчка. Основните операции в складов център с автоматизирана сортировъчна система включват получаване и входиране, подготовка на артикули, доставка, обработка на рекламации и др.
Разширените системи имат много висока цена на потребител, което означава, че често само най-големите компании в света могат да си
позволят такава инвестиция. Оборудването осигурява бързо сортиране на пакетираните на едро артикули и палетите за приложения като
изпълнение на поръчки директно към
потребителя, продажба на дребно и
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дори в процеса по връщане на стоки,
наред с други. Според конкретното
приложение се предлагат линейни и
рециркулиращи системи за сортиране към транспортни ленти, които се
управляват от усъвършенстван софтуер за оптимизиране на складовите операции и визуализация на веригата на доставки.
Складовите услуги при поискване
са друга тенденция, която възниква
от необходимостта от по-голяма
гъвкавост на складовете, за да се
приспособят към временното търсене на допълнителен капацитет. Тази
тенденция дава възможност на компаниите, построили своя склад така,
че да се справя с пиковите сезонни

заявки, да си осигурят приходи от
неизползваното пространство през
по-спокойните периоди на годината.
Това може да се реализира чрез услуга за споделени складови пространства, изпълнение и логистика на база
заплащане за време на ползване. Различни платформи осигуряват посредничество между собствениците на
излишно складово пространство и
оборудване с потребители (обикновено компании за електронна търговия, търговци на дребно или спедитори).
Автоматизацията като услуга е
бързоразвиващ се бизнес модел, при
който клиентите могат да автоматизират процесите при необходимост. Този модел придобива популярност защото дава поле за бърза
мащабируемост и надграждане или
редуциране на нивото на автоматизация според текущото търсене.
Подходът стимулира и пилотните
разработки на нови технологии, защото предлага възможност за тестване в реална работна среда при
минимални рискове и подобряване на
характеристиките. Логистичните
компании могат да експериментират с различни конфигурации, за да
дефинират комплекса от оборудване, който в най-голяма степен отговаря на нуждите им.
Разрастването на технологиите
с отворен код и базираните на облак услуги отварят вратата за свободно споделяне на данни повече от
всякога чрез приложенията за складова автоматизация. Тази свързаност се поддържа от приложно-про-
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грамен интерфейс (API). Това позволява на приложенията да събират информация от различно складово оборудване, работещо на базата на информационна система. Информационното задръстване, което е проблем на
традиционно функциониращите вериги на доставките,
в бъдеще ще бъде изместено от напълно интегрирани
технологии.
Въпреки че автоматизацията не е новост в складовете и логистичните системи, под една или друга форма,
новаторите в бизнеса се стремят да включват нови
автономни елементи в съществуващата инфраструктура, за да трансформират процеса на работа, без да
причиняват сътресение в цялостната оперативна система.
Подлежащите на пълна персонализация, автономни
колаборативни роботи например използват сензори,
сходни с тези в самоуправляващите се превозни средства и могат да работят 24 часа в денонощието и да
осигуряват почти перфектни нива на изпълнение, елиминирайки човешките грешки, които възникват при ръчни
операции по повдигане и преместване в склада. С надграждането на сензорния арсенал на съвременния колаборативен робот вече отпада необходимостта да се правят промени в организацията на пространствата, за да
може да се приспособи средата за работа на робота.

Роботизиране на складовите операции
Роботизираните логистични решения играят съществена роля в автоматизацията на складовете и поддържат високо ниво на изпълнение на процесите за обслужване на веригата на доставките. Те са се превърна-
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ли в незаменим помощник при по-сложни и опасни задачи за изпълнение. Внедряването на индустриални роботи, AGV подемна техника и роботизирани системи за
сортиране и пикиране, оптимизират изпълнението и
спестяват разходи за персонал, които могат да се пренасочат в инвестиции за надграждане и обучение на
екипа.
Предлаганите високоскоростни роботизирани палетизатори се проектират с внимание към нуждите на
клиентите за извършване на задачи по палетизиране
на товари с различни габарити и тегло при минимални
смущения и максимална здравина. Проектират се специализирани роботи палетизатори, които могат да работят при непрекъснато натоварване с изключително
кратки цикли на операциите (до 30 цикъла за обработка на детайли в минута и повече). За да могат да отговорят на предизвикателствата на сложни смесени и
стандартни операции, е внедрен адаптивен софтуер,
който не изисква повторно програмиране и възможности за манипулация на различни типове товари.
Когато роботът палетизатор трябва да се съобрази
с множество условия при смесено палетизиране, като
например да взима множество детайли, детайли с различни размери, да подреди обекти на различни нива или
да изглади лицеви повърхности, за изпълнението на такива комплексни задачи се грижи адаптивният софтуер,
който позволява изключително лесно и бързо преконфигуриране. За повишаване на устойчивостта и здравината на палетизатора специалистите обръщат специално внимание на модернизирането и конструирането на
редукторите така, че да издържат на удари и нещадящи
условия на работа.
За елементарни операции за палетизиране се използват функционални стандартно интегрирани контролери. Задачи за разпознаване и сортиране на сложни обекти се извършват с интегрирани функции за машинно
наблюдение и засичане на движение, които се конфигурират чрез софтуера за палетизиране. Операторите могат да симулират процеса и след това да зададат настройките на робота палетизатор. Друго предимство
на роботизираното палетизиране е възможността за
оборудване с широка гама захващащи устройства със
сервоуправление, което още веднъж гарантира минимални грешки в операциите по манипулиране на сложни детайли.
Автоматично насочващите се транспортни средства (AGV) изпълняват задачи за транспортиране на
палети и артикули въз основа на интелигентни гъвкави
решения. Те са взаимнозаменяеми и могат бързо да бъдат
приспособени за работа в различна обстановка в друг
склад или обект например. Внедряването на AGV в складовете не изисква специфична инфраструктура, както е
при автоматизираните системи за складиране и изписване на наличности (Automated Storage and Retrieval System
– ASRS). Те могат също да се използват и съвместно с
ASRS или само в част от складовите процеси, на ниво
контейнер или при товаро-разтоварните дейности, което ги прави изключително приспособими в различни
типове вериги на доставка.
Съвременните роботизирани транспортни системи
с автоматично насочване разполагат с опции за навигация и персонализирано управление на натоварването,
което им позволява изпълнение на сложни логистични
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схеми. Тези характеристики могат
да бъдат допълнително надградени
чрез интегриране на AVG транспортните средства с ERP системата на компанията, което освен други предимства дава широки възможности за синхронизиране с производствените и сервизните графици.
AGV оборудването се дели на няколко категории в зависимост от
задачите, които трябва да изпълнява. Компактните роботизирани
транспортни средства представляват малки по размер устройства,
които могат да маневрират под
стелажите и да повдигнат целия
рафт с помощта на хидравличен
цилиндър. Те са особено подходящи
за по-малки пространства. Стандартните по размер AGV средства са
сравними с мотокар за движение в
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тесен коридор и обикновено имат
подобен набор от прикачен инвентар като вилици, скоби и ролки. Тази
категория размери на AGV е подходяща за преместване на количества
стоки на едро.
Някои стоки могат да бъдат много големи или с необичайна форма и
не могат да се обработват с типично товаро-транспортно оборудване.
Стандартните AGV могат да бъдат
модифицирани, снабдени с персонализиран хардуер и програмирани, за да
манипулират с детайли със специфични параметри.
Някои клиенти имат изискването
AGV да могат да работят както при
предварително програмирани рутинни операции, така и в дейности под
контрола на оператор. Хибридните
AGV имат както автоматизирани

системи за насочване, така и функционалности, позволяващи ръчно управление от оператор.
Кой тип AGV е най-подходящ за
дадено складово или логистично
съоръжение, до голяма степен зависи от вида на продуктите и материалите, които подлежат на преместване и транспортиране, и каква
част от складовата механизация се
цели да бъде автоматизирана. Компактният AGV може да бъде идеален за преместване на контейнери
със стоки от зоната за преработка
в зоната за опаковане, но няма да
може да ги премести, когато са опаковани в палети. Стандартните
AGV, оборудвани с подемен инвентар, може да бъдат полезни в множество зони на склада, но те са
твърде индустриален тип машина,
за да се допуснат в зони за преработка на храни или фармацевтични
продукти. Избраното AGV оборудване трябва да е в състояние да се
интегрира с плана и предназначението на пространствата, съществуващите процеси и останалите звена от съществуващата верига на
доставки.

Подемна складова
техника
Три са задължителните характеристики на мотокарите, към които
производителите проявяват най-голямо внимание и влагат ресурси за
тяхното усъвършенстване. Това са
безопасност, ергономичност и поддръжка. Това са и трите основни
критерия, свързани с облекчаване на
работата на операторите и намаляване на износването на оборудването. И трите са фокусирани върху
това да направят както подемните
машини, така и техните оператори високо ценени ресурси за произ-
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водителност в един склад. Именно
по тази причина производителите
продължават да правят подобрения
в тези три ключови области.
Функцията за безопасност, която
изисква операторът да задържа педал, сигнализиращ, че машината е
под негово управление, отдавна се
отрича като допълнително натоварващ фактор в работата на операторите. В новите мотокари тя
е заменена със система от оптични сензори, разположена в кабината,
и позволява на оператора да се движи свободно в нея и да поддържа
удобна и естествена работна позиция. Сензорите следят за активността на оператора вместо педали
за безопасно преминаване към автоматично управление при проблем.
Това нововъведение съчетава подобрения по отношение както на безопасността, така и на ергономичността на кабината. Сензорите за
откриване на водача са минимум
три, като единият следи дали водачът не е напуснал кабината, а
другите два наблюдават присъствието му. След като операторът бъде
разпознат от двата датчика за
присъствие, системата изисква следене само от един, за да открие
водача, за да избегне спирането на
камиона.
Управлението на подемно-товарни машини е нелек труд и кабината
представлява „офисът“ на оператора. Осигуряването на добра видимост и възможността да регулират
стойката си свободно и да заемат
най-удобна позиция влияе положително както на здравето и благополучието на служителя, също така и на
производителността на труда му.
С оглед на този принцип производителите на мотокари обръщат внимание на всеки детайл, от който за-
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виси комфортът на оператора и
въвеждат опции за прецизно и лесно
автоматично регулиране – облегалка, подлакътници и кормилно управление – всички те са важни. Дори минимизирането на вибрациите, усещани от оператора през пода на кабината, е съществен фактор за натрупването на умора при продължителна работа. Концепцията, зад
която застават екипите, е да се
подобри комфортът и да се намали
умората.
Внедряването на захранване чрез
литиево-йонни батерии дава допълнителна възможност за подобрение
на ергономичността. Преминаването от много по-обемните оловни
акумулатори към по-компактните
литиево-йонни батерии позволява да
се препроектират ключови компо-
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ненти на машината. В резултат на
това разстоянията между стъпалата се намаляват, а пространството в кабината за горната част на
тялото се разширява.
Устойчива тенденция на промяна,
която в бъдеще ще се ускори, е преминаването от мотокари, работещи с изкопаеми горива, към такива,
които използват екологични алтернативи – електрически. Последните
събития по отношение на електрическите мотокари се дължат главно
на опасения относно нивата на шум
и емисиите на отработени газове на
работното място.
Промените в оборудването са
продиктувани и от промяната в начина на работа на складовете днес.
Много складове вече са изцяло на
закрито, с по-тесни коридори и по-
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високи рафтове. Всичко това се прави, за да се увеличи капацитетът
им за максимална ефективност. С
намаляването на складовите площи
и със стремежа към преминаване
към по-чиста енергия, започва да се
очертава ясна тенденция към поколение мотокари, задвижвани единствено от електричество. Има
много очевидни предимства на тази
тенденция, главно насочена към предотвратяване на замърсяването и
намаляване на нивата на шум, за да

се гарантира, че работниците в индустрията са изложени на възможно най-безопасни условия.
Проучванията на конструкциите
на стелажните системи и транспортните средства показват, че
средната продължителност за преместване с виличен повдигач може
да бъде значително редуцирана в
някои центрове за дистрибуция. Палетните радио совалки драстично
намаляват времето за транспортиране и за кратък период от време

реализират действителни спестявания и свиване на автопарка от
мотокари в компаниите със складове, поддържащи малки бързооборотни наличности. Системите за палетни совалки включват мобилна
количка, която транспортира обектите между палетни стелажи. Те са
изключително ефективни в складове, които използват методология за
избор на стоки и имат стелажи с
висока плътност на заемана площ.
Те се придвижват навътре по стелажа, за да вземат или оставят
палети от двата края на стелажната конструкция. Совалките ускоряват циркулацията на изходящи
(поръчки) и входящи (попълване на
наличност) стоки.
Управляват се или чрез дистанционно с радиосигнал, или Wi-Fi. Движат
се по релси, които са интегрирани в
стелажната конструкция. Те могат
да се изкачват и спускат между нивата на стелажите с помощта на
вертикални транспортьори. Идеално
решение са за складове с по-малки
складови наличности и висока производителност, което оказва голямо
натоварване върху транспортното
оборудване.
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